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Biržai
Eil
.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos pavadinimas
2.
Administracines paslaugos versija
3.
Administracinės paslaugos apibūdinimas

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

6.

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

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Aprašymo turinys
Seniūnų atliekami notariniai veiksmai
2
Seniūnai neatlygintinai atlieka seniūnijai
priskirtos teritorijos gyventojams notarinius
veiksmus:
1. Tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys
duoda
korespondencijai
(konkrečiai
–
siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti,
taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo
santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms,
pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti
supirktą žemės ūkio produkciją gauti.
2. Liudija parašo dokumentuose tikrumą.
3. Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų
tikrumą.
1. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymas.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Dokumentų originalai ir kopijos pagal
notarinio veiksmo pobūdį.
–
Biržų miesto seniūnija
specialistė Rima Žekienė,
tel. (8 450) 31 086, el. p. birzai@birzai.lt;
Nemunėlio Radviliškio seniūnija
specialistė Vida Milišiūnienė ,
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8.

Administracinės paslaugos vadovas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

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;
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.
Tą pačią dieną, gavus prašymą Lietuvos
Respublikos ir savivaldybės teisės aktuose
numatyta tvarka
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10.
11.

12.

13.

14.

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

Paslauga teikiama neatlygintinai

Notariato
įstatymo
nustatyta
tvarka
neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos
teritorijos gyventojams notarinius veiksmus.
Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos
patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne
seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju,
kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties
(liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos
patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą.
Aprašymas užregistruojamas Bendrajame
skyriuje esančiame Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų registre
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