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Biržai
Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

1.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

Archyvinių pažymų juridiniams faktams
patvirtinti pagal likviduotų juridinių asmenų
veiklos dokumentus išdavimas

2.

Administracinės paslaugos versija
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3.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams
asmenims, kurie kreipiasi į Savivaldybę dėl
Bendrojo
skyriaus
archyve
saugomų
likviduotų įmonių dokumentų ar dokumentų
duomenų patvirtinimo.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymas; (žr. aktualią redakciją)
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją
iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų įstatymas (žr. aktualią redakciją)
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų
įstatymas; (žr. aktualią redakciją)
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo
viešojo
administravimo
institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo subjektuose taisyklės. (žr.
aktualią redakciją)
Prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
Darbo knygelės (socialinio draudimo
pažymėjimo) duomenis iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos, kur
matosi likviduotos įstaigos pavadinimas ir
joje dirbtas laikotarpis.
Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė
Birutė Aišporienė, tel. (8 450) 42 104, el.
paštas archyvas@birzai.lt

6.

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

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo skyriaus vedėja Deimantė
Prunskienė,
tel. (8 450) 43 135, el. paštas
deimante.prunskiene@birzai.lt.

9.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

20 darbo dienų. Išimties atveju (dėl
invalidumo ar netekus maitintojo) – 3 darbo
dienos.

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys
ir prašymo turinys

Prašymo forma (pridedama)

12.

Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

Paslaugą galima užsisakyti elektroninėmis
priemonėmis,
naudojantis
elektroninių
valdžios
vartų
portalu
https://www.epaslaugos.lt/portal/

13.

14.

Administracinės paslaugos teikimo El. paštas.
Paslaugą galima užsisakyti elektroninėmis
ypatumai
priemonėmis,
naudojantis
elektroninių
valdžios
vartų
portalu
https://www.epaslaugos.lt/portal/
Administracinių paslaugų teikimo Administracinių paslaugų aprašymas
aprašymų įtraukimas į dokumentų užregistruojamas Bendrajame skyriuje
apskaitą
esančiame Administracinių paslaugų
aprašymų registre

Bendrojo skyriaus vedėja

Deimantė Prunskienė
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Administracinės paslaugos teikimo aprašymo
priedas
__________________________________________
(Vardas, pavardė, tėvavardis; Juridinio asmens pavadinimas)
_________________________________________
(Gimimo data; įmonės kodas)

_________________________________________
(Adresas, telefonas)

Biržų rajono savivaldybės administracijos
Bendrajam skyriui
PRAŠYMAS DĖL ARCHYVO PAŽYMOS IŠDAVIMO
20___ m.___________________d.
Biržai

Prašau išduoti pažymą _______________ ________________________________
_____________________________________________________________________________
Nurodykite kur, kada ir kuo dirbta: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Apie save pranešu šiuos duomenis:
Mergautinė pavardė, buvusios pavardės, jei buvo kelios santuokos (moterims) _______________
_____________________________________________________________________________
Pavardės keitimo metus____________________________, tikslias vaikų gimimo datas (jei vaikai
gimę 1984–1994 m. laikotarpiu)___________________________________
Tarnybos armijoje laikotarpį ( vyrams)______________________________________________
Prie prašymo pridedu šių dokumentų kopijas (paso, darbo knygelės):_____________________

______________________
( Parašas)

______________________________
(Vardas, pavardė)

