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8il.
Nr.

Pavadinimas ApraSymo turinys

1 Administracines
paslaugos pavadinimas

Dokumentq, patvirtinaniiq tam tikrus juridinius faktus,
i5davimo ar turimos informacijos teikimas asmenims

2.
Administracines
paslaugos
apibDdinimas

Pra5ymas - su asmens teisiq ar teisetq interesq paZeidimu
nesusijEs asmens kreipimasis [ [staig4 pra5ant administracines
paslaugos - i5duoti leidimq dokument4 jo kopij4, nuoraS4 ar
i5ra54 patvirtinant[ tam tikr4juridini fakt6 nustatyt4ja tvarka
pateikti instituc ij o s turim4 informacij 4; priimti admini stracini
sprendim4- [sakymq potvark[ ar nustatyt4ja tvarka kit4
nustatytosios formos dokument4 kuriame i Srei Skiama lstai go s

valia; atlikti kitus teises aktuose nustatytus veiksmus.
Asmenq pra5ymai gali blti pateikiami ZodZiu (telefonu ar
tiesiogiai asmeniui atvykus [ [staigfl, ra5tu (tiesiogiai
asmeniui atvykus i [staig4 atsiuntus paStu ar per pasiuntin) ir
elektroniniu bldu istaigos elektroninio pa5to adresu.
Priimami tik tokie Zodiniai pra5ymai, kuriuos galima iSsprgsti
tuoj pat, nepaLeidLiant asmens, kuris kreipiasi, kitq asmenq ar

[staigos interesq. Prireikus asmeniui sudaroma galimybe
i5destyti pra5ym4 raStu.

Atsakymas - atsiZvelgiant i pra5ymo turini, LodLiu, ra5tu ar
elektroniniu budu asmeniui teises aktq nustatyta tvarka
suteikta admini stracine p aslauga, pateikta informacij a, iteikta
praSomo administracinio akto kopija, nuora5as ar iSraSas,

i5destyta [staigos nuomond apie asmens kritik4, pasi[lymus ar
pageidavimus.
Informacija - vieSa ir privati informacija, kuria disponuoja

[staiga ir kuri4 asmuo turi teisE gauti.
Privati informacija (privataus pobudZio informacija) -

informacija apie asmenini ir Seimos gyvenim4 asmens
sveikat4 su asmens garbe ir orumu susijusi informacija.
Informacija pareiSkejui, atsiZvelgiant I jo pra5ym4 gali buti
pateiki ama Lo dLiu, leidZiant susipaZinti su dokumentu,
pateikiant paLym4 dokumento i5raSq ar popierinE dokumento
koprjq. Jei pra5yme nenurodyta informacijos pateikimo forma,
istaiea ia pateikia tokia padia forma kaip eauto praSymo.



Eit.
Nr.

Pavadinimas Apralymo turinys

Elektroniniu btdu gauti asmenq praSymai registruojami ir
i Ssiundiami asmenims elektroniniu paStu.

Atsisakius pateikti informacij 4 parei5kejui iSsiundiamas apie
tai prane5imas, kuriame nurodoma atsisakymo prieZastis ir Sio

sorendimo aoskundimo tvarka
a
J. Teises akta|

reguliuojantys
administracines
paslaugos teikim4

1. Lietuvos Respublikos teises gauti informacij4 i5 valstybes ir
savivaldybiq institucijq ir [staigq istatymas (2in.,2000, Nr.
1 0-236; 2005, Nr. I 39-5008);
2. Lietuvos Respublikos vie5oj o administravimo istatymas
1zin., 1 999, Nr. 60-1945 2006,Nr. 77 -297 5);
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos

[statymas 12in.,1996, Nr. 63-14]9;2008, Nr. 22-804);
4. Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. birLelio 26 d.

nutarimas Nr. IX-I655 ,,Del asmens duomenq apsaugos
valstvbes institucii ose uZtikrinim o" ( Lin. - 2OO3 - Nr. 6 5 -29 3 8):

J. lnformacija ir
dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

Asmenq pra5ymai turi buti para5yti valstybine kalba; (5i
nuostata netaikoma pra5ymams, siundiamiems pa5tu); para5yti

[skaitomai; asmens pasira5yti, nurodytas jo vardas, pavardd,
gyvenamoji vieta (eigu kreipiasi fizinis asmuo) arba
pavadinimas, kodas, buveines adresas (eigu kreipiasi juridinis
asmuo) ir duomenys rySiui palaikyti.
Kai asmens pra5ym4 istaigai paduoda asmens atstovas, jis
pateikia atstovavim4 patvirtinant[ dokument4 ir asmens
pra5ym4 atitinkant[ aukSdiau nurodyus reikalavimus. Kai
atstovaujamo asmens vardu [ [staig4kreipiasi asmens
atstovas, jis savo pra5yme turi nurodyti savo vard6 pavardq,
gyvenamEj4 viet4 taip pat atstovaujamo asmens vardau
pavardg, gyvenamqj q viet4 ( eigu kreipiamasi fi zinio asmens
vardu) arba pavadinim4 kod4 buveines adres4 (eigu
kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir prideti atstovavim4
patvirtinanti dokument4.
Kai praSymq [staigai paduoda asmens atstovas, kurio
atstovavim4 patvirtinantis dokumentas i5duotas uZsienyj e, Sis

dokumentas turi bUti legalizuotas.
Asmuo, pateikps asmens tapatybE patvirtinant[ dokumentq ar
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka kitaip
patvirtinps asmens tapatybp, turi teisq gauti informacij4 apie
save, i5skyrus Lietuvos Respublikos istatymq nustatytus
atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai pra5ym4
pateikti informacijq apie j[ asmuo siundia pa5tu ar per
pasiuntini, prie jo turi blti prideta notaro ar kita Lietuvos
Respublikos teises aktq nustatyta tvarka patvirtinta asmens
tapatybE patvirtinandio dokumento kopija. Kai del
informacijos apie asmen[ kreipiasi jo atstovas, jis pateikia
atstovavim4 patvirtinant[ dokument4 ir savo asmens tapatybE
patvirtinanti dokumentq ar Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka kitaio oatvirtina asmens taoatvbe.

4. Informaciia ir
dokumentai, kuriuos
turi qauti instituciia

Papildomos informacijos ir dokumentq praSym4
nagrinej andiam tarnautoj ui gauti nereikia.
Nustadius. kad pra5yme neoakanka informaciios arba oateikta



Eit.
Nr.

Pavadinimas Apra5ymo turinys

(praSym4 nagrinej antis
tarnautojas)

informacija yra netiksli, per 5 darbo dienas nuo praSymo
gavimo istaigoje dienos kreipiamasi IpareiSkej4 kad Sis
patikslintu praSyma

5. Administracines
paslaugos teikejas

Apsaugos ir prieZitros skyrius (8-37) 452 371;
Vidaus tyrimq skyrius (8-37) 452271;
Socialines reabilitacijos skyrius (8-37) 454 521;
Psichologine grupe (8-37) 452 371;
[skaitos skyrius (8-37) 451 871;
Personalo skyrius (8-37) 452 669;
Administracijos reikalq skyrius (8-37) 452 371;
Buhalterines apskaitos skyrius (8-37) 452 937
Ukio skyrius (S-37) 452 554;
Socialines integracijos I visuomenq skyrius (S-37) 452 371;
Sveikatos prieZiuros tarnyba (8-3n 452 371.

6. Administracines
paslaugos vadovas

Vidaus tyrimq skyriaus vir5ininkas (8-37) 452 371
i urijus.poli Sduk@.nti-pn. lt : Personalo skyriaus vi rSini nkas
( 8-3 7) 4 52 6 69 ; rolandas.puodziunas(@nti -pn, I t ; Buhalterine s
apskaitos skyriaus vir5ininkas (8-37) 452 937; Sveikatos
prieZilros tarnybos vir5ininkas (8-37) 452 371;
dalia.buciqnc@nti-pn.lt ; Apsaugos ir prieZifiros skyriaus
vir5ininkas (8-37) 452 37 l,mindaugas.kaselis@nti-pn.lt;
Socialines reabilitacijos skyriaus virSininkas (8-37) 454 521;
darius.slavenas@nti-pn.|t ; Psichologine grupes vyresnioji
specialiste (8-37) 452 37 I [skaitos skyriaus vir5ininkas(8-37)
45 I 87 l; ras4.savicke@rti-pn.lt ; Administracij os reikalq
skyriaus vir5ininkas (8-3 7) 452 37 I arunas.imbrasas(0nti-pn.lt
; Ukio skyriaus virSininkas (8-37) 452 554 gintaras.bucas@hrti-
r;n.lt ; Socialines integracijos I visuomenp skyriaus vir5ininkas
(8-37) 4s2 371

7. Administracines
paslaugos suteikimo
trukme

Ne veliau kaip per 20 darbo dienq nuo pra5ymo gavimo
istaigoje dienos. Jeigu praSoma daug ar sudetingos
informacijos, [staigos vadovas turi teisg pratpsti 5[ terminq dar
iki 20 darbo dienq ir apie tai ne veliau kaip kit4 darbo dien4
raStu prane5ti pareiSkejui, taip pat nurodlti pratEsimo
prieZastis.
Jeigu pra5ymo nagrinejimas susijqs su komisijos sudarymu,
pasedZio su5aukimu ar kitomi s or ganizacinemi s pri emondmi s,

del kuriq atsakymo pateikimas asmeniui gali uZsitqsti ilgiau
kaip 20 darbo dienq, terminas gali bfti pratEstas dar iki l0
darbo dienq.

8. Administracines
paslaugos suteikimo
kaina (ei paslauga
teikiama atlvsintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

9. Pra5ymo forma,
pildymo pavyzdys ir
praSymo turinys

Pra5ymas pateikiamas laisva forma.

Admini straci j os reikalq skyriaus vir5ininkas



BUTINU VEIKSMV, VYKDANT ADMINISTRACINE PROCEDURA, SEKOS SCHEMA

Paslaugos vadovas
administracijos

padaliniq vadovai
Istaigos

administracijos
padaliniai, i5 kuriq

gaunama informacija
ir dokumentai

Administracijos
reikalq skyrius

Paslaugos teik6jas
Administracijos

padaliniai

[staigai nepavaldZios

istaigos, i5 kuriq
gaunama informacija

ir dokumentai
[staigos direktorius


