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Nr.
1.
Administracinės
paslaugos
pavadinimas
2.
Administracinės
paslaugos
versija
3.
Administracinės
paslaugos
apibūdinimas
4.
Teisės aktai, 1.
reguliuojantys 2.
administracinės
paslaugos
teikimą

Aprašymo turinys
Pažymų teismui dėl nekilnojamojo turto sandorių išdavimas.

Paslauga teikiama fiziniams asmenims, norintiems parduoti,
dovanoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą ir turintiems nepilnamečių
vaikų.
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
2.Bendrieji vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d.
nutarimu Nr.1983 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1593 redakcija).

5.

Informacija ir
dokumentai,
kuriuos turi
pateikti asmuo

1. Prašymas dėl pažymos išdavimo.
2.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
4.Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
5. Pažymėjimas iš nekilnojamojo turto registro.

6.

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

Jei reikia, iš asmens gyvenamosios vietos seniūnijos gaunama
informacija apie šeimos buities ir gyvenimo sąlygas.

Eil. Pavadinimas
Aprašymo turinys
Nr.
7.
Administracinės Virginija Ruplėnienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr.
paslaugos
specialistė
teikėjas
Tel. (8 450) 42 112,
El.p. Virginija.rupleniene@birzai.lt
8.
Administracinės Giedra Gedvilienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja
paslaugos
Tel. (8 450) 42 110,
vadovas
El.p. giedra.gedviliene@birzai.lt
9.
Administracinės Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
paslaugos
suteikimo
trukmė
10. Administracinės Paslauga teikiama neatlygintinai
paslaugos
suteikimo kaina
(jei paslauga
teikiama
atlygintinai)
11. Prašymo forma, Prašymas teikiamas laisva forma.
pildymo
pavyzdys ir
prašymo turinys
12. Informacinės ir Informacija apie VTAS teikiamas paslaugas pateikiama interneto
ryšių
svetainėje www.birzai.lt
technologijos,
Paslaugą galima užsisakyti elektroninėmis priemonėmis,
naudojamos
naudojantis
elektroninių
valdžios
vartų
portalu
teikiant
https://www.epaslaugos.lt/portal
administracinę
paslaugą
13. Administracinės Prašymas teikiamas atvykus į skyrių, gali būti teikiamas
paslaugos
internetu. Užregistruojamas Asmenų prašymų, pareiškimų ir
teikimo
skundų registre (18.3.2)
ypatumai
14. Administracinių Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje
paslaugų
pagal dokumentacijos planą.
teikimo
aprašymų
įtraukimas į
dokumentų
apskaitą
Skyriaus vedėja

Giedra Gedvilienė

