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Biržai
Eil
.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos pavadinimas
2.
3.

Administracines paslaugos versija
Administracinės paslaugos apibūdinimas

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Aprašymo turinys
Pažymų apie draudžiamąsias pajamas
pensijai skirti išdavimas
2
Pažyma apie darbo užmokestį ir stažą reikalinga
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai
dėl pensijos skyrimo
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją
iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės2007 m.
rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo administravimo subjektuose taisyklių
patvirtinimo“.
5. Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr.
A81 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo
Biržų
rajono savivaldybės
administracijoje taisyklių ir prašymo, skundo ar
kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio
dokumento formos patvirtinimo“.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas (kai kreipiasi asmens atstovas).

2

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo gauti institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

–
Biržų miesto seniūnija
specialistė Rima Žekienė,
tel. (8 450) 31 086, el. p. birzai@birzai.lt;
Nemunėlio Radviliškio seniūnija
specialistė Vida Milišiūnienė ,
tel. (8 450) 55 188, el. p.
nem.radviliskis@birzai.lt;
Pabiržės seniūnija
seniūno pavaduotoja Violeta Morkvėnienė,
tel. (8 450) 59 136, el. p. pabirze@birzai.lt;
Pačeriaukštės seniūnija
seniūno pavaduotoja
Justina PečiukevičiūtėPipynė,
tel. (8 450) 57 272; el. p. paceriaukste@birzai.lt
Papilio seniūnija
seniūnas Renas Čygas, tel. (8 450) 58 198, el. p.
papilys@birzai.lt;
Parovėjos seniūnija
seniūno pavaduotoja Ilona Žvirgždienė,
tel. (8 450) 56 115, el. p. ilona.sataite@birzai.lt;
Širvėnos seniūnija
seniūno pavaduotojas Saulius Eigirdas,
tel. (8 450) 32 584, el. p. sirvena@birzai.lt;
Vabalninko seniūnija
specialistė Zena Švainauskienė,
tel. (8 450) 54 246, el. p. vabalninkas@birzai.lt.
Biržų miesto seniūnija
seniūnas Vytas Jareckas,
tel. (8 450) 31 596, el.p.vytas.jareckas@birzai.lt;
Nemunėlio Radviliškio seniūnija
seniūnas Giedrius Kubilius
tel. 8 (450) 55 189,
el. p. nem.radviliskis@birzai.lt;
Pabiržės seniūnija
seniūnė Vita Zurbaitė,
tel. (8 450) 59 136, el. p. pabirze@birzai.lt;
Pačeriaukštės seniūnija
seniūnas Aurimas Frankas,
tel. (8 450) 57 294, el. p. paceriaukste@birzai.lt
Papilio seniūnija
seniūnas Renas Čygas,
tel. (8 450) 58 198, el. p. papilys@birzai.lt
Parovėjos seniūnija
seniūnė Gailutė Tamulėnienė,
tel. 8 (450) 56 199, el. p. paroveja@birzai.lt;
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9.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

10.

Administracinės paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai
Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

11.
12.

13.
14.

Širvėnos seniūnija
seniūnė Neringa Šijanienė,
tel. 8 (450) 31 880, el. p. sirvena@birzai.lt;
Vabalninko seniūnija
seniūnė Lilija Vaitiekūnienė,
tel. 8 (450) 54268, el. p. vabalninkas@birzai.lt.
Gavus fizinio ar juridinio asmens prašymą per
20 darbo dienų, Lietuvos Respublikos ir
Savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka
Paslauga teikiama neatlygintinai
Laisva prašymo forma
Paslaugą galima užsisakyti elektroninėmis
priemonėmis, naudojantis elektroninių valdžios
vartų portalu https://www.epaslaugos.lt/portal/
Aprašymas
užregistruojamas
Bendrajame
skyriuje esančiame Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų registre
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