TVIRTINU
Rietavo savivaldyb÷s administracijos
direktorius
Vytautas Dičiūnas

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

4.

5.

6.

7.

8.

paslaugos Archyvo pažymų (kopijų) apie darbo stažą ir gautas
pajamas iš Savivaldyb÷s administracijos tarpžinybiniame
archyve saugomų dokumentų išdavimas
Administracin÷s paslaugos Archyvo pažymos apie draudžiamąsias pajamas ir darbo
apibūdinimas
stažą išduodamos gyventojams, senatv÷s pensijai skirti ar
perskaičiuoti, našlių pensijai, netekto darbingumo pensijai,
maitintojo netekus, deklaruojant turtą ir kitais atvejais,
išdavimas.
Teis÷s aktai, reguliuojantys
1. Lietuvos Respublikos teis÷s gauti informaciją iš
administracin÷s paslaugos
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr.
teikimą
10-236 );
2. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
(Žin., 1995, Nr. 107-2389);
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
(Žin., 1999, Nr. 60-1945);
4. Asmenų prašymų nagrin÷jimo ir jų aptarnavimo viešojo
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo subjektuose taisykl÷s, patvirtintos 2007 m.
rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr.875.
Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

1. Pateikiamas laisvos formos prašymas, kuriame
nurodoma, koks dokumentas reikalingas ir kokiu tikslu
2. Asmens tapatyb÷s dokumentas

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą nagrin÷jantis
tarnautojas)
Administracin÷s paslaugos Rietavo savivaldyb÷s tarpžinybinio archyvo archyvar÷
teik÷jas
Izolda Kūrien÷
tel. (8 448) 68 183

Eil.
Nr.

Pavadinimas

9.

Administracin÷s
vadovas

10.

Administracin÷s
suteikimo trukm÷

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Aprašymo turinys

paslaugos Vytautas Dičiūnas
Savivaldyb÷s administracijos direktorius
tel. 8 (448) 73 202, el. p. a.direktorius@rietavas.lt
paslaugos 1-20 darbo dienų

Administracin÷s paslaugos Paslauga nemokama
suteikimo
kaina
(jeigu
paslauga
teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo Pildomas laisvos formos prašymas
pavyzdys, prašymo turinys
Administracin÷s paslaugos Paslauga galutin÷
teikimo ypatumai
Informacin÷s
ir
ryšių
technologijos, naudojamos Paslauga internetu neteikiama.
teikiant
administracinę
paslaugą
Administracinių paslaugų
teikimo dokumentų
įtraukimas į apskaitą pagal
institucijoje nustatytą
dokumentų valdymo tvarką
Administracin÷s paslaugos
Archyvo pažymų (kopijų) apie darbo stažą, gautas pajamas
teikimo schema
iš savivaldyb÷s archyve saugomų (administracijos
darbuotojų) dokumentų išdavimo paslaugos teikimo sekos
schema

Administracin÷s paslaugos
teikimo aprašymo
priedas
ARCHYVO PAŽYMŲ (KOPIJŲ) APIE DARBO STAŽĄ IR GAUTAS PAJAMAS
IŠ SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS TARPŽINYBINIAME
ARCHYVE SAUGOMŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO
PASLAUGOS TEIKIMO SEKOS SCHEMA

Pradžia

Prašymo
ir
kitų,
paslaugai
suteikti
reikalingų, dokumentų
pateikimas

Pabaiga

Prašymo esm÷s
nagrin÷jimas
Archyvo pažymos
išdavimas

