TVIRTINU
Rietavo savivaldyb÷s administracijos
direktorius
Vytautas Dičiūnas

RIETAVO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS
ADMINISTRACINöS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracin÷s paslaugos SENkodas

2.

Administracin÷s paslaugos 1
versija

3.

Administracin÷s paslaugos Šeimos sud÷tį ir kitą faktinę pad÷tį patvirtinančių pažymų
pavadinimas
išdavimas

4.

Administracin÷s paslaugos Šeimos sud÷tį ir kitą faktinę pad÷tį patvirtinančias pažymas
apibūdinimas
išduoda seniūnijos, seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams

5.

6.

Teis÷s aktai, reguliuojantys
administracin÷s paslaugos
teikimą

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

1. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas „D÷l dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.:
88 -4230);
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin.
1999, Nr.60-1945; 2006, Nr.77-2975);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l piliečių ir
kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose
institucijose pavyzdin÷s tvarkos patvirtinimo“(Žin. 2002, Nr.:
95-4105);
4. Dokumentų rengimo taisykl÷s, patvirtintos Lietuvos archyvų
departamento prie LR Vyriausyb÷s generalinio direktoriaus
2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.19 (Žin., 2001, Nr.30-1009;
2006, Nr.60-2169).
5. Asmenų prašymų nagrin÷jimo ir jų aptarnavimo viešojo
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo subjektuose taisykl÷s, patvirtintos LR
Vyriausyb÷s 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr.875 (Žin.,
2007, Nr.94-3779);
6. Rietavo savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2011 m.
lapkričio 28 d. įsakymas Nr. AV-613 „d÷l Rietavo savivaldyb÷s
administracijos seniūnijų nuostatų patvirtinimo“ .
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Vaikų asmens tapatyb÷s patvirtinantys dokumentai, kai
pažymos ar kiti juridinį faktą patvirtinantys dokumentai
išimamos nepilnamečiams vaikams;
3. Globą arba atstovavimą patvirtinantys dokumentai, kai

Eil.
Nr.

7.

8.

9.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
pažymą ar kitą juridinį faktą patvirtinantį dokumentą išima
glob÷jas ar atstovas.
Gyventojų registro duomenų baz÷s duomenys

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti
institucija (prašymą
nagrin÷jantis tarnautojas)
Administracin÷s paslaugos Jurgis Baltrimas
teik÷jas
Rietavo miesto seniūnijos seniūnas
tel. 8 (448) 73 221, el. p. m.seniunija@rietavas.lt
Ingrida Budraitien÷
Rietavo miesto seniūnijos specialist÷
tel. 8 (448) 73 221, el. p. m.seniunija@rietavas.lt
Romanas Jurčius
Rietavo seniūnijos seniūnas
tel. 8 ( 448) 68 256, el. p. k.seniunija@rietavas.lt
Ramut÷ Sugintien÷
Rietavo seniūnijos specialist÷
tel. 8 (448) 68 256, el. p. k.seniunija@rietavas.lt
Salom÷ja Česnien÷
Meding÷nų seniūnijos seniūn÷
tel. 8 (448) 41 711, el. p. medingenai@rietavas.lt
Rima Kalnikait÷
Meding÷nų seniūnijos specialist÷
tel. 8 (448) 41 738, el. p. r.kalnikaite@erdves.lt
Asta Globien÷
Daug÷dų seniūnijos seniūn÷
tel. (8 448) 45 887, el.p. a.globiene@erdves.lt
Antanas Zalepūgas
Tverų seniūnijos seniūnas
tel. (8 448) 41 174, el. p. seniunas@tverai.lt
Stefanija Juškin÷
Tverų seniūnijos raštved÷
tel. (8 448) 41 174, el. p. raštvede@tverai.lt
Administracin÷s paslaugos Jurgis Baltrimas
vadovas
Rietavo miesto seniūnijos seniūnas
tel. (8 448) 73 221, el. p. m.seniunija@rietavas.lt
Romanas Jurčius
Rietavo seniūnijos seniūnas
tel. (8 448) 68 256, el. p. k.seniunija@rietavas.lt
Salom÷ja Česnien÷
Meding÷nų seniūnijos seniūn÷
tel. (8 448) 41 711, el. p. medingenai@rietavas.lt
Asta Globien÷
Daug÷dų seniūnijos seniūn÷
tel. (8 448) 45 887, el.p. a.globiene@erdves.lt

Eil.
Nr.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Antanas Zalepūgas
Tverų seniūnijos seniūnas
tel. (8 448) 41 174, el. p. seniunas@tverai.lt
Administracin÷s paslaugos Tą pačią darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams – per 3
suteikimo trukm÷
darbo dienas
Administracin÷s paslaugos Paslauga nemokama
suteikimo kaina (jeigu
paslauga
teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo Prašymo forma d÷l dokumento išdavimo
pavyzdys, prašymo turinys
Administracin÷s paslaugos Paslauga galutin÷
teikimo ypatumai
Informacin÷s
ir
ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant
administracinę
paslaugą
Administracinių paslaugų
teikimo dokumentų
įtraukimas į apskaitą pagal
institucijoje nustatytą
dokumentų valdymo tvarką
Administracin÷s paslaugos
teikimo schema

-

Administracinę paslaugą suteikusios seniūnijos einamųjų
raštvedybos metų dokumentacijos plane nurodytame registre

Šeimos sud÷tį ir kitą faktinę pad÷tį patvirtinančių pažymų
išdavimo teikimo sekos schema
Administracin÷s paslaugos
teikimo aprašymo
priedas

ŠEIMOS SUDöTĮ IR KITĄ FAKTINĘ PADöTĮ PATVIRTINANČIŲ
PAŽYMŲ IŠDAVIMO SEKOS SCHEMA

Asmuo

Seniūn÷

Institucijos,
administracijos
padaliniai, iš kurių
gaunama
informacija ir
dokumentai

