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RIETAVO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJA
ADMINISTRACINöS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracin÷s
kodas

paslaugos

2.

Administracin÷s
versija

paslaugos 1

3.

Administracin÷s
pavadinimas

paslaugos Pažymos d÷l teismo leidimo sudaryti šeimos turto sandorius
išdavimas

4.

Administracin÷s
apibūdinimas

paslaugos

5.

6.

Teis÷s aktai, reguliuojantys
administracin÷s paslaugos
teikimą

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Piliečiai, turintys nepilnamečių vaikų ir norintys parduoti,
įkeisti ar dovanoti šeimos turtą, ar atlikti sandorį su
nepilnamečiam vaikui priklausančiu turtu, sandoriui
sudaryti turi gauti teismo leidimą. Teismui kartu su kitais
dokumentais turi būti pateikta Vaiko teisių apsaugos
skyriaus pažyma apie vaiko t÷vus ir jų vaikų teisių apsaugą.
Prašymas ir dokumentai priimami tiesiogiai asmeniui
atvykus į vaiko teisių apsaugos skyrių.
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas
2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII-1864 (Žin., 2000,
Nr. 74-2262).
2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas,
patvirtintas 2002 m. vasario 28 d. įstatymu Nr.IX-743 (Žin.,
2002, Nr.36-1340, 2011, Nr.85-4126).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002-12-17 nutarimas
Nr. 1983 „D÷l bendrųjų vaiko teisių apsaugos tarnybų
nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 120-5415).
Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikia:
1. Prašymą išduoti pažymą.
2. Pareišk÷jo ir sutuoktinio asmens tapatyb÷s dokumentų
kopijas.
3. Vaikų asmens tapatyb÷s dokumentų kopijas.
4. Duomenis apie šeimos ar vaiko turtą.
5. Duomenis, patvirtinančius šeimos turtinę pad÷tį.
6. Informaciją, kod÷l sudaromas sandoris ir kaip tai įtakos
vaiko interesus, vaiko teisių apsaugos galimybes sandorio
neįvykdymo atveju.

Eil.
Nr.
7.

8.

Pavadinimas
Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą nagrin÷jantis
tarnautojas)
Administracin÷s paslaugos
teik÷jas

9.

Administracin÷s
vadovas

10.

Administracin÷s
suteikimo trukm÷

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Aprašymo turinys
Informacija apie vaiko t÷vus – ar jie tinkamai rūpinasi savo
vaikais, nepažeidžia jų teisų ir teis÷tų interesų.

Ramun÷ Sabeckien÷
Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialist÷
Tel. 8 (448) 73227, el. p. vaikoteisiu@rietavas.lt
paslaugos Žibut÷ Milien÷
Vaiko teisių apsaugos skyriaus ved÷ja
tel. 8 (448) 73 227, el. p. vaikoteisiu@rietavas.lt
paslaugos Per 20 darbo dienų.

Administracin÷s paslaugos
Paslauga teikiama nemokamai
suteikimo kaina (jeigu
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo Prašymas
pavyzdys, prašymo turinys
Administracin÷s paslaugos Prašymas ir kiti dokumentai pateikiami atvykus į Vaiko
teikimo ypatumai
teisių apsaugos skyrių.
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
Pažymos d÷l teismo leidimo sudaryti šeimos turto sandorius
teikimo schema
išdavimo paslaugos teikimo schema.

Administracin÷s paslaugos
teikimo aprašymo
priedas

PAŽYMOS DöL TEISMO LEIDIMO SUDARYTI ŠEIMOS TURTO SANDORIUS
IŠDAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMA

Asmuo

Skyriaus
ved÷jas

Skyriaus
specialistas

Asmens gyvenamosios
vietos seniūnija

