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1. PASLAUGOS APIMTIS 
 
Paslaugą S.05. „Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam 
saugojimui išdavimas“ sudaro šie paslaugos atvejai:  

1. Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam 
saugojimui ir tai patvirtinančios pažymos (požymio) perdavimas Registrų centrui; 

2. Informavimas, kad likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų tolesniam 
saugojimui dokumentų nėra ir tai patvirtinančios pažymos (požymio) perdavimas Registrų 
centrui; 

3. Išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui. 
 
Paslauga teikiama (paslaugą gali inicijuoti): 

1. Fiziniams Lietuvos asmenims; 
2. Fiziniams užsienio asmenims; 
3. Juridiniams Lietuvos asmenims; 
4. Juridiniams užsienio asmenims; 
5. Fizinių arba juridinių asmenų įgaliotiems fiziniams arba juridiniams asmenims. 

 
1 ir 2 paslaugos atvejais, paslaugą gali inicijuoti tik asmenys, paskirti juridinio asmens 
likvidatoriumi arba bankroto administratoriumi, arba jų įgalioti asmenys. 
 
Paslauga elektroniniu būdu nėra teikiama tam tikriems juridiniams asmenims, neturintiems juridinio 
asmens kodo (pvz., kooperatyvams) arba kuriems JAR nėra nustatomas juridinio asmens teisinis 
statusas „Likviduojama“, „Bankrutavusi“, „Išregistruota“ bei nėra paskirtas likvidatorius arba 
bankroto administratorius (pvz.,  jeigu nutraukiama užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos 
filialo ar atstovybės veikla) – tokiems juridiniams asmenims paslauga turėtų būti teikiama ne 
elektroninėmis priemonėmis. Ši informacija turi būti nurodyta paslaugos aprašyme. 
 
Paslaugos rezultatas yra: 

1. Registrų centrui perduota pažyma (pranešimas), patvirtinanti, kad dokumentai perduoti 
toliau saugoti; 

2. Registrų centrui perduota pažyma (pranešimas), patvirtinanti, kad perduotinų toliau saugoti 
dokumentų nėra; 

3. Pranešimas apie saugoti perimtus dokumentus; 
4. Pranešimas apie nesuteiktą paslaugą. 
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. S.05. „Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui 
išdavimas“ procesas 

     

 
1 pav. S.05. „Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas“ proceso schema  
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1 lentelė. Proceso S.05. „Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

1 – Pradėti 
paslaugos 
teikimo procesą 

S_REIK_1 El. paslaugos procesas inicijuojamas VIISP naudotojui pasirinkus paslaugą „Likviduojamų bei bankrutuojančių juridinių 
asmenų dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui“. 

2 - Prašymo 
pildymas 

S_REIK_2 Pareiškėjas inicijuoja „Prašymo pildymą“. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjas pasirenka paslaugą ir įmonę;  
► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi prašymo laukai; 
► Pareiškėjas prašymą patvirtina. 

S_REIK_3 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, pareiškėjas susikuria e. 
pristatymo dėžutę. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms 
(pasirinkimas, ar šios paslaugos rezultatas turi būti perduotas per E. pristatymo sistemą, yra vieningas visoms 
savivaldybėms). 

3 - Pasibaigia 
paslaugos 
laikas 

S_REIK_4 Prašymui pateikti pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo pradėto pildyti prašymo paskutinio išsaugojimo 
(šiuo metu VIISP nustatytas terminas – 30 dienų). 

4 - Atmesta S_REIK_5 Sub-proceso „Prašymo pildymas“ metu pasiekus pabaigą „Atmesta“, paslaugos teikimas turi būti nutraukiamas. 

6 – Ar reikalingi 
duomenys iš 
VSDFVIS? 

S_REIK_6 Kuomet pareiškėjas nurodo, kad nepateiks visų dokumentų (pasirinkta paslauga „Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio 
asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir tai patvirtinančios pažymos (požymio) perdavimas Registrų 
centrui“) arba nepažymėtas požymis „Pateikiami visi reikalingi dokumentai“, iš VSDFVIS turi būti gaunami duomenys apie 
apdraustųjų asmenų turėjimą per laikotarpį, kuriam nepateikiami duomenys. 

7 – Automatinis 
tikrinimas 

S_REIK_7 Šiame sub-procese automatiškai gaunami duomenys apie apdraustųjų asmenų turėjimą per nurodytą laikotarpį iš 
VSDFVIS. 

8 – Sprendimo 
priėmimas 

S_REIK_8 Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas.  

S_REIK_9 Sub-proceso metu pareiškėjas yra informuojamas apie tarpines paslaugos teikimo būsenas, gautas iš SI DVS. Tarpinės 
paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS“. 

9 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

S_REIK_10 VIISP nukreipia el. paslaugos procesą, priklausomai nuo to, kuri sub-proceso „Sprendimo priėmimas“ pabaiga pasiekta: 

► Jei „Teigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį “Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „įvykdyta“)“; 
► Jei „Neigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „atmesta“); 
► Jei „Reikalingas patikslinimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Prašymo tikslinimas“ (paslaugos būsena – 

„laukiama“). 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

10 – Prašymo 
tikslinimas 

S_REIK_11 Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina prašymą patikslinimui. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjui nurodomi tikslintini duomenys arba reikalingi pateikti papildomi dokumentai; 
► Pareiškėjas užpildo tikslinamus duomenis ir / arba prisega dokumentus; 
► Pareiškėjas patvirtina patikslintą prašymą. 

11 – Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_12 Prašymo tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą laiką, per kurį nepatikslinus duomenų, VIISP informuoja SI specialistą. Šis 
nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms, tačiau konkretaus sprendimo 
patikslinti metu SI specialistas gali nustatytą terminą pakeisti (pvz., nustatyti ilgą laikotarpį). 

12 - 
Informacijos 
perdavimas 
institucijai 

S_REIK_13 Šiame sub-procese VIISP informuoja SI specialistą apie per nustatytą terminą neatliktą prašymo patikslinimą. 
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2.2. Prašymo pildymo sub-procesas 
 

 
2 pav. Prašymo pildymo sub-proceso schema 
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2 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Prašymo pildymas“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.3 - :BP.04 E. 
pristatymo dėžutės 
sukūrimas 

- Žr. reikalavimą „S_REIK_3“. 

2.4 – Pasirinkti 
paslaugą, įmonę ir 
kieno vardu 
teikiamas 
prašymas 

S_REIK_14 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 
► Paslaugos atvejį; 
► Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens kodą; 
► Jei pasirinktas pirmas arba antras paslaugos atvejai („Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens 

dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir tai patvirtinančios pažymos (pranešimo) perdavimas 
Registrų centru“ arba „Informavimas, kad likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų 
tolesniam saugojimui dokumentų nėra ir tai patvirtinančios pažymos (pranešimo) perdavimas Registrų 
centrui“), požymį, ar prašymą teikia: 

► Likvidatorius arba bankroto administratorius.  
► Asmuo, įgaliotas atstovauti likvidavimą / bankroto procedūrą vykdantį fizinį asmenį. Reikia 

nurodyti likvidavimą / bankroto procedūrą vykdančio fizinio asmens kodą. 
► Asmuo, įgaliotas atstovauti  likvidavimą / bankroto procedūrą vykdančiam juridiniam asmeniui: 

► Juridinio asmens vadovas. Reikia nurodyti likvidavimą / bankroto procedūrą vykdančio 
juridinio asmens kodą. 
► Kitas įgaliotas asmuo. Reikia nurodyti likvidavimą / bankroto procedūrą vykdančio juridinio 
asmens kodą. 

2.5 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_15 Iš Gyventojų registro duomenys turi būti gaunami tais atvejais, kuomet prašymą teikia fizinis asmuo, siekiant prašymo 
formą dalinai užpildyti fizinio asmens duomenimis. 

S_REIK_16 Iš Juridinių asmenų registro duomenys turi būti gaunami visais atvejais, siekiant:  
► prašymo formą dalinai užpildyti juridinio asmens duomenimis; 
► tais atvejais, kai pareiškėjas yra asmuo, įgaliotas atstovauti likvidavimą / bankroto procedūrą vykdantį 

fizinį arba juridinį asmenį – patikrinti, ar juridinio asmens likvidavimą / bankroto procedūrą vykdo 
nurodytas fizinis / juridinis asmuo; 

► tais atvejais, kai pareiškėjas yra juridinio asmens vadovas - patikrinti, ar prašymą teikiantis fizinis asmuo 
yra juridinio asmens vadovas. 
 

Detalios sąlygos dėl konkrečių duomenų perdavimo / neperdavimo yra aprašytos skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“.  

2.6 - Užklausti  

duomenų GR 

S_REIK_17 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.7 - Gauti 
duomenis  

iš GR 

S_REIK_18 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.8 - Užklausti  

duomenų JAR 

S_REIK_19 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.9 - Gauti 
duomenis  

iš JAR 

S_REIK_20 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

S_REIK_21 Pagal iš JAR gautą informaciją apie juridinio asmens registracijos buveinę (adresą), turi būti automatiškai nustatoma 
savivaldybė, kuriai turės būti perduodamas prašymas. 

Pastaba. Prašymas teikiamas pagal paskutinę juridinio asmens registracijos vietą (buveinės adresą). 

S_REIK_22 Tais atvejais, kai pareiškėjas yra asmuo, įgaliotas atstovauti likvidavimą / bankroto procedūrą vykdantį fizinį arba juridinį 
asmenį, SI specialistui turi būti perduodami iš JAR gauti duomenys apie juridinio asmens likvidavimą / bankroto 
procedūrą vykdantį asmenį. Šie duomenys skirti SI specialistui patikrinti, ar juridinio asmens likvidavimą / bankroto 
procedūrą vykdo pareiškėjo nurodytas fizinis / juridinis asmuo.  

Likvidatoriaus bei bankroto administratoriaus duomenys neturi būti pateikiami pareiškėjui prašymo formoje. 

S_REIK_23 Tais atvejais, kuomet inicijuota paslauga „Išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui“, 
nėra reikalinga gauti ir tikrinti juridinio asmens likvidatoriaus bei bankroto administratoriaus ir pareiškėjo (JA) vadovo 
duomenų. 

2.7 – Ar tinkamas 
JA statusas? 

S_REIK_24 Kai JA teisinis statusas yra ne „išregistruotas“, „bankrutavęs“ arba „likviduojamas“ bei nėra paskirtas likvidatorius arba 
bankroto administratorius, toliau turi būti vykdomas 2.8 žingsnis, kurio metu nutraukiamas paslaugos teikimas 
(informuojamas pareiškėjas ir neleidžiama pateikti prašymo). 

S_REIK_25 Kai iš JAR gauta informacija, kad JA nėra atsiskaitęs su biudžetais, toliau turi būti vykdomas 2.8 žingsnis, kurio metu 
nutraukiamas paslaugos teikimas (informuojamas pareiškėjas ir neleidžiama pateikti prašymo). Šis reikalavimas galioja 
tik tuo atveju, jeigu prašymą teikia:  
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

► likvidatorius; 

► kitas įgaliotas asmuo, jei VIISP gali nustatyti įgaliojimo faktą
 1
. 

Priežastis – duomenis turi gauti tik tam teisę turintis asmuo. 

2.12 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_26 Prašymas automatiškai užpildomas: 

► autentifikacijos metu gautais duomenimis (prisijungimo prie www.epaslaugos.lt portalo metu gautais asmens 
duomenimis); 

► iš GR gautais duomenimis; 

► iš JAR gautais duomenimis; 

► VIISP tvarkomais duomenimis. 

2.13 – Pildyti ir 
patvirtinti prašymą 

S_REIK_27 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai plačiau aprašomi skyriuje 4 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR 
REIKALAVIMAI“. 

S_REIK_28 Savivaldybė turi turėti galimybę nurodyti apribojimus prašymo formos laukui „siūloma dokumentų perdavimo data“ (pvz., 
dokumentai priimami tik trečiadieniais). Turi būti galimybė nustatyti atskirą apribojimą kiekvienai savivaldybei. 

S_REIK_29 Jeigu pareiškėjas nurodė, kad yra juridinio asmens bankroto administratorius arba likvidatorius, tačiau iš JAR gauta 
informacija to nepatvirtina, pareiškėjas turi būti apie tai informuojamas. 

Tokiu atveju pareiškėjui turi būti suteikta galimybė patikslinti pateiktą informaciją, nurodant, kad prašymas yra pildomas 
asmens, kurį įgaliojo bankroto administratorius arba likvidatorius. 

2.15 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_30 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad prašymas turi būti pasirašomas el. parašu, turi būti vykdomas bendrasis 
procesas „BP.01 Elektroninis pasirašymas“. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms 
savivaldybėms (pasirinkimas, ar prašymas turi būti pasirašytas el. parašu, yra vieningas visoms savivaldybėms). 

Suderintas konfigūravimo parametras: su savivaldybėmis suderinta, kad prašymo pasirašyti el. parašu nėra reikalinga. 

                                                   
1 Numatoma, kad  VIISP įgaliojimų komponentė bus realizuota projekto „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumų 

plėtra“ apimtyje iki 2014 m. pabaigos. 

http://www.epaslaugos.lt/
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2.3. Automatinio tikrinimo sub-procesas 
 

   
4 pav. Automatinio tikrinimo sub-proceso schema  
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4 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Automatinis tikrinimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

7.2 - Užklausti dėl 
apdraustųjų 
asmenų turėjimo iš 
VSDFVIS 

S_REIK_31 Duomenų sąsaja su VSDFVIS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

7.3 - Gauti 
duomenis dėl 
apdraustųjų 
asmenų turėjimo iš 
VSDFVIS 

S_REIK_32 Duomenų sąsaja su VSDFVIS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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2.4. Sprendimo priėmimo sub-procesas 
 

    
4 pav. Sprendimo priėmimo sub-proceso schema  
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4 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Sprendimo priėmimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

8.2 – Perduoti 
prašymą į SI DVS 

S_REIK_33 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

8.4 - Gauti 
informaciją apie 
įvykį, pagal kurį 
nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo 
būsena 

S_REIK_34 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

8.5 - Informuoti 
pareiškėją apie 
tarpinę paslaugos 
teikimo būseną 

S_REIK_35 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, gavus informaciją apie įvykį, pagal kurį nustatoma tarpinė paslaugos 

teikimo būsena. Tarpinės paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO 

BŪSENOS“. 

S_REIK_36 Kuomet teikiamos paslaugos „Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam 
saugojimui ir tai patvirtinančios pažymos (pranešimo) perdavimas Registrų centrui“ ir „Išregistruoto juridinio asmens 
dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui“, kartu su tarpine paslaugos teikimo būsena „Užregistruota“ pareiškėjas 
papildomai turi būti informuojamas, kad toliau pareiškėjas turėtų vykdyti dokumentų perdavimą savivaldybės 
likviduojamų juridinių asmenų archyvui. 

8.7 – Gauti 
sprendimą iš SI 
DVS 

S_REIK_37 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

8.8 – Informuoti 
pareiškėją apie 
priimtą sprendimą: 
Teigiamas 
sprendimas / 
Neigiamas 
sprendimas / 
Reikalingas 
patikslinimas 

S_REIK_38 VIISP automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Priklausomai nuo SI priimto sprendimo, VIISP: 

► Informuoja pareiškėją apie reikalingą patikslinimą (reikalingus patikslinti prašymo laukus ir (arba) dokumentus, 
kuriuos reikia pateikti); 

► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą (atmestą prašymą); 
► Informuoja pareiškėją apie teigiamą sprendimą (gautą pažymą). 

S_REIK_39 SI specialistui priėmus teigiamą sprendimą, pareiškėjas papildomai turi būti informuojamas, kad pažyma automatiškai 
perduota į JAR ir todėl pareiškėjui jos pateikti Registrų centrui nėra reikalinga. 

S_REIK_40 SI specialistas turi turėti galimybę nurodyti, kad reikalingas prašymo patikslinimas, nenurodydamas tikslintinų laukų ar 
dokumentų, o nurodydamas tikslinimo būdą (pvz., reikalinga pašalinti trūkumus dėl atvežtų dokumentų sutvarkymo). 
Tokiu atveju, tikslinimo metu pareiškėjui neturi būti suteikiama galimybė koreguoti prašymo formos duomenis, o vietoj to 
turi būti suteikiama galimybė pažymėti požymį, kad patikslinimas atliktas. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

8.10 -  :BP.05 
Perdavimas į E. 
pristatymo IS 

S_REIK_41 Tuomet, kai paslaugai SI pasirenka, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, turi būti vykdomas 
bendrasis procesas „BP.05 Perdavimas į E. pristatymo IS“. 

8.12 - Informuoti 
JAR, kad 
dokumentai 
perduoti / 
neperduoti 
saugojimui 

S_REIK_42 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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2.5. Prašymo tikslinimo sub-procesas 

    
5 pav. Prašymo tikslinimo sub-proceso schema 
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5 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Prašymo tikslinimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

10.2 –Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

- Pastaba: Sub-proceso „Prašymo tikslinimas“ žingsniams taikomi bendrieji funkciniai reikalavimai. 

10.3 – Patikslinti ir 
patvirtinti duomenis 

- 

10.5 - : BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

- 
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2.6. Informacijos perdavimo institucijai sub-procesas 

   
5 pav. Informacijos perdavimo institucijai sub-proceso schema 
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5 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Informacijos perdavimas institucijai" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

12.2 – 
Suformuojamas 
duomenų rinkinys 

S_REIK_43 VIISP turi automatiškai suformuoti informacinį pranešimą apie laiku nepatikslintą prašymą perdavimui į SI DVS. 

12.3 – Informaciją 
perduoti į 
institucijos DVS 

S_REIK_44 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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3. INTEGRACINIAI TAŠKAI 
 

Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

1.  2.6 - Užklausti duomenų GR Perduodama į GR ► Pareiškėjo asmens kodas  

2.  2.7 - Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Pareiškėjo gimimo data 
► Pareiškėjo vardas 
► Pareiškėjo pavardė 

 

3.  2.8 - Užklausti duomenų JAR Perduodama į JAR ► Juridinio asmens / Filialo ar atstovybės 
kodas 

Ši užklausa skirta gauti 
duomenims apie likviduojamą / 
bankrutavusį juridinį asmenį. Ji 
siunčiama visais paslaugos 
atvejais. 

4.  2.9 - Gauti duomenis iš JAR Gaunama iš JAR ► Juridinio asmens pavadinimas 
► Juridinio asmens teisinė forma 
► Juridinio asmens buveinė (adresas) 
► Juridinio asmens teisinis statusas 
► Filialo ar atstovybės pavadinimas 
► Filialo ar atstovybės buveinė (adresas) 

Šie duomenys apie likviduojamą / 
bankrutavusį juridinį asmenį 
gaunami visais paslaugos 
atvejais. 

5.  2.9 - Gauti duomenis iš JAR Gaunama iš JAR ► Patvirtinimas dėl juridinio asmens, 
užsienio juridinio asmens filialo ar 
atstovybės atsiskaitymo su biudžetais ir 
pinigų fondais 

Duomuo „Patvirtinimas dėl 
juridinio asmens, užsienio 
juridinio asmens filialo ar 
atstovybės atsiskaitymo su 
biudžetais ir pinigų fondas“ 
gaunamas tais atvejais, kuomet 
juridinio asmens teisinis statusas 
yra „likviduojamas“. 

6.  2.9 - Gauti duomenis iš JAR Gaunama iš JAR 1. Bankroto administratoriaus juridinio 
asmens kodas 

2. Bankroto administratoriaus pavadinimas 
 

Duomenys yra gaunami tais 
atvejais, kuomet pasirinkti šie 
paslaugos atvejai: 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

22 psl. iš 46 
S.05. „Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas“ elektroninės paslaugos proceso 

schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

 

Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

3. Bankroto administratoriaus fizinio 
asmens kodas 

4. Bankroto administratoriaus vardas, 
pavardė 
 

5. Likvidatoriaus juridinio asmens kodas 
6. Likvidatoriaus pavadinimas 

 
7. Likvidatoriaus fizinio asmens kodas 
8. Likvidatoriaus vardas, pavardė 

 
9. Bankroto administratoriaus gimimo data 
10. Likvidatoriaus gimimo data 

 
11. Bankroto administratoriaus valstybė 
12. Likvidatoriaus valstybė 

1. Likviduojamo / 
bankrutuojančio juridinio 
asmens dokumentų 
perdavimas tolesniam 
saugojimui ir tai 
patvirtinančios pažymos 
(pranešimo) perdavimas 
Registrų centrui; 

2. Informavimas, kad 
likviduojamo / 
bankrutuojančio juridinio 
asmens perduotinų tolesniam 
saugojimui dokumentų nėra 
ir tai patvirtinančios pažymos 
(pranešimo) perdavimas 
Registrų centrui. 

 
Duomenys gaunami, priklausomai 
nuo to, kokius duomenis turi JAR. 

7.  2.8 - Užklausti duomenų JAR Perduodama į JAR ► Pareiškėjo (juridinio asmens) kodas 
► Atstovaujamo juridinio asmens kodas 

Užklausa skirta gauti duomenis 
apie likvidavimą / bankroto 
procedūrą vykdantį juridinį 
asmenį. Užklausa perduodama 
tais atvejais, kai prašymą teikia 
JA arba nurodyta, kad bankroto 
administratorius arba likvidatorius 
yra JA. 

8.  2.9 - Gauti duomenis iš JAR Gaunama iš JAR ► Juridinio asmens pavadinimas; 
► Juridinio asmens vadovo vardas ir 

pavardė. 

Pareiškėjo (juridinio asmens) 
vadovo vardas ir pavardė 
gaunama tais atvejais, kuomet 
prašymą teikia „įgaliotas asmuo 
atstovauti likvidavimą / bankroto 
procedūrą vykdančiam juridiniam 
asmeniui - JA vadovas“. 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

9.  7.2 - Užklausti dėl apdraustųjų 
asmenų turėjimo iš VSDFVIS 

Perduodama į VSDFVIS ► Paslauga (identifikuojantis duomuo) 
► Juridinio asmens kodas 
► Laikotarpio pradžia 
► Laikotarpio pabaiga 

 

10.  7.3 - Gauti duomenis dėl 
apdraustųjų asmenų turėjimo 
iš VSDFVIS 

Gaunama iš VSDFVIS Požymis dėl apdraustųjų turėjimo arba 
neturėjimo per nurodytą laikotarpį.  

11.  8.2 – Perduoti prašymą į SI 
DVS 

Perduodama į SI DVS ► Prašymo dokumentas; 
► Iš JAR gauti duomenys; 
► Iš VSDFVIS gauti duomenys; 
► Prie prašymo pridėti dokumentai. 

 

12.  8.4 - Gauti informaciją apie 
įvykį, pagal kurį nustatoma 
tarpinė paslaugos teikimo 
būsena „Užregistruota“ 

Gaunama iš SI DVS ► Prašymo registracijos numeris 

 

13.  8.4 - Gauti informaciją apie 
įvykį, pagal kurį nustatoma 
tarpinė paslaugos teikimo 
būsena „Nagrinėjama“ 

Gaunama iš SI DVS ► Specialisto (-ės), kuriam (-iai) priskirtas 
prašymas, vardas, pavardė, pareigos ir 
skyrius. 

Tais atvejais, kuomet SI DVS 
nėra tvarkomi duomenys apie 
specialisto pareigas arba skyrių, 
pareiškėjui pateikiami tik tie 
duomenys, kurie tvarkomi SI 
DVS. 

14.  8.7 – Gauti sprendimą iš SI 
DVS 

Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS: 

► Reikalingas patikslinimas. Papildomai 
perduodama reikalingų patikslinti 
prašymo laukų sąrašas ir (arba) 
dokumentų, kuriuos reikia pateikti, 
sąrašas); 

► Neigiamas sprendimas. Papildomai 
perduodamas raštas apie paslaugos 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

nesuteikimą; 
► Teigiamas sprendimas. 

 

15.  8.12 - Informuoti JAR, kad 
dokumentai perduoti / 
neperduoti saugojimui 

Perduodama į JAR ► Institucijos, pateikusios pranešimą, 
kodas 

► Institucijos, pateikusios pranešimą, 
pavadinimas 

► Juridinio asmens, perdavusio 
dokumentus saugoti, kodas 

► Juridinio asmens, perdavusio 
dokumentus saugoti, pavadinimas 

► Pranešimo dokumento data 
► Pranešimo dokumento numeris 
► Požymis, kad „dokumentai perduoti 

saugoti“ arba „perduotinų saugoti 
dokumentų nėra“ 

Požymis perduodamas 
priklausomai nuo to, kuris 
paslaugos atvejis pasirinktas. 

16.  12.3 – Informaciją perduoti į 
institucijos DVS 

Perduodama į SI DVS ► Prašymo registracijos numeris 
► Paslaugos gavėjo vardas, pavardė 
► Nustatytas prašymo patikslinimo 

terminas 
► Pranešimas apie laiku nepatikslintą 

prašymą 
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4. DUOMENŲ PAKETAI 
 

Nr. Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

1.  Gaunama iš JAR ► Juridinio asmens pavadinimas 
► Juridinio asmens teisinė forma 
► Juridinio asmens buveinė (adresas) 
► Filialo ar atstovybės pavadinimas 
► Filialo ar atstovybės buveinė (adresas) 
► Juridinio asmens teisinis statusas 

 

2.  Gaunama iš JAR ► Bankroto administratoriaus juridinio asmens kodas 
► Bankroto administratoriaus pavadinimas 

 
► Bankroto administratoriaus fizinio asmens kodas 
► Bankroto administratoriaus vardas, pavardė 

 

► Bankroto administratoriaus gimimo data 
 

► Bankroto administratoriaus valstybė 

Užklausiama, kuomet nustatytas 
teisinis statusas „Bankrutavusi“ 

3.  Gaunama iš JAR ► Likvidatoriaus juridinio asmens kodas 
► Likvidatoriaus pavadinimas 

 

► Likvidatoriaus fizinio asmens kodas 
► Likvidatoriaus vardas, pavardė 

 

► Likvidatoriaus gimimo data 
 

► Likvidatoriaus valstybė 

 

► Patvirtinimas dėl juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar 
atstovybės atsiskaitymo su biudžetais ir pinigų fondas 

Užklausiama, kuomet nustatytas 
teisinis statusas „Likviduojama“ 
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4.  Gaunama iš VSDFVIS Požymis dėl apdraustųjų turėjimo arba neturėjimo per nurodytą laikotarpį.  
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5. TEISĖS AKTAI 
 

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

1.  Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas. (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982). Visos 

2.  Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl likviduojamų juridinių 
asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ 

Visos 

3.  Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymas Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 
taisyklių patvirtinimo“ 

Visos 

4.  Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-12-20 įsakymas Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir 
privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ 

Visos 

5.  Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 
d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810; 2006, Nr. 44-1600), 

Visos 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403754&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403754&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416430&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416430&p_query=&p_tr2=2


Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

28 psl. iš 46 
S.05. „Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas“ elektroninės paslaugos proceso 

schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

 

6. PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI 
 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomuma
s 

Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Bendrieji laukai 

- Prašymo pateikimo data Užpildoma 
automatiškai 

Automatinis 

(metai, 
mėnuo, 
diena) 

Privalomas   

- Savivaldybė Užpildoma 
automatiškai 

Automatinis Privalomas Duomuo turi būti 
užpildomas pagal JA 
buveinės (adreso) 
duomenis 

 

- Paslaugos atvejis: 

1. Likviduojamo / bankrutuojančio 
juridinio asmens dokumentų 
perdavimas tolesniam saugojimui 
ir tai patvirtinančios pažymos 
(pranešimo) perdavimas Registrų 
centrui; 

2. Informavimas, kad likviduojamo / 
bankrutuojančio juridinio asmens 
perduotinų tolesniam saugojimui 
dokumentų nėra ir tai 
patvirtinančios pažymos 
(pranešimo) perdavimas Registrų 
centrui; 

3. Išregistruoto juridinio asmens 
dokumentų perdavimas tolesniam 
saugojimui. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkam
a reikšmė 
iš sąrašo 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomuma
s 

Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

- Prašymą teikia: 

► Likvidatorius arba bankroto 
administratorius. 

► Įgaliotas asmuo atstovauti 
likvidavimą / bankroto procedūrą 
vykdančiam fiziniam asmeniui: 

► Atstovaujamo 
likvidavimą / bankroto 
procedūrą vykdančio 
fizinio asmens:  

► Kodas; 
► Vardas, 

pavardė. 
► Įgaliotas asmuo atstovauti 

likvidavimą / bankroto procedūrą 
vykdančiam juridiniam asmeniui: 

► Juridinio asmens 
vadovas: 

► Atstovaujamo 
juridinio 
asmens kodas. 

► Kitas įgaliotas asmuo: 
► Atstovaujamo 

juridinio 
asmens kodas. 

 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodoma, kai 
pasirinkti šie 
paslaugos atvejai: 

1. Likviduojamo / 
bankrutuojančio 
juridinio asmens 
dokumentų 
perdavimas 
tolesniam 
saugojimui ir tai 
patvirtinančios 
pažymos 
(pranešimo) 
perdavimas 
Registrų centrui; 

2. Informavimas, 
kad likviduojamo 
/ bankrutuojančio 
juridinio asmens 
perduotinų 
tolesniam 
saugojimui 
dokumentų nėra 
ir tai 
patvirtinančios 
pažymos 
(pranešimo) 
perdavimas 
Registrų centrui. 

Pastaba: 
likviduojamo JA 
duomenys 
(įskaitant kodą) 
pateikiami prie 
specifinių laukų. 

 Atstovaujamo juridinio asmens 
pavadinimas 

Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas Rodoma, kai 
nurodyta, kad 
bankroto 
administratorius arba 
likvidatorius yra JA. 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomuma
s 

Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Pareiškėjo (fizinio 
asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą teikia 
FA. 

Vardas Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   

Pavardė Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   

El. pašto adresas Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Telefono nr. Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Pareiškėjo 
(juridinio asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą teikia JA. 

Juridinio asmens kodas Užpildoma 
duomenimis, 
gautais 
prisijungimo metu 

Automatinis Privalomas   

Juridinio asmens teisinė forma Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

Pavadinimas Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

El. pašto adresas Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Telefono nr. Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Specifiniai laukai 

Paslaugos gavėjo 
Juridinio asmens kodas Nurodo Rankinis Privalomas Privaloma užpildyti Gali būti 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomuma
s 

Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

(likviduojamo 
juridinio asmens) 
duomenys 

pareiškėjas įvedimas vieną iš šių duomenų: 
Juridinio asmens 
kodas arba Filialo ar 
atstovybės kodas 

pateikiama ir 
filialo / 
atstovybės 
kodas 

Pavadinimas Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas  Gaunama 
juridinio asmens 
/ filialo / 
atstovybės 
pavadinimas. 

Buveinė (adresas) Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas  Gaunama 
juridinio asmens 
/ filialo / 
atstovybės 
buveinė 
(adresas). 

Juridinio asmens teisinis statusas Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

Juridinio asmens veikla vykdyta nuo Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkam
a reikšmė 
iš 
kalendoriau
s 

Privalomas  Nurodoma dienų 
tikslumu 

Juridinio asmens veikla vykdyta iki Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkam
a reikšmė 
iš 
kalendoriau
s 

Privalomas  Nurodoma dienų 
tikslumu 

Patvirtinimas apie atsiskaitymą su 
biudžetais 

Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas Rodoma tik tuo 
atveju, kai juridinio 
asmens statusas yra 
“likviduojamas” 

Tais atvejais, kai 
prašymą teikia 
JA vadovas arba 
likvidatorius iš 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomuma
s 

Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

JAR gavus 
informaciją, kad 
su biudžetais 
nėra atsiskaityta, 
turi būti 
informuojamas 
pareiškėjas ir 
neleidžiama 
pateikti prašymo. 

Kitais atvejais – 
informacija 
perduodama SI 
specialistui. 

Perduodamų 
dokumentų 
duomenys 

 

Taisyklė: 
duomenų grupės 
laukai rodomi tik 
pasirinkus 
paslaugos atvejį: 
“Likviduojamo / 
bankrutuojančio 
juridinio asmens 
dokumentų 
perdavimas 
tolesniam 
saugojimui ir tai 
patvirtinančios 
pažymos 
(pranešimo) 
perdavimas 

Perduodamų dokumentų aprašymas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 
„Aprašykite 
perduodamus 
dokumentus. 
Jeigu 
perduodami 
vaizdo, garso 
ir/arba 
elektroniniai 
dokumentai, tai 
turi būti nurodyta 
perduodamų 
dokumentų 
aprašyme.“ 

Perduodamų ilgai saugomų dokumentų 
kiekis (tiesiniais metrais) 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 
„Perduodamų 
dokumentų 
kiekis 

Perduodamų trumpai saugomų 
dokumentų kiekis (tiesiniais metrais) 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomuma
s 

Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Registrų centrui“ 
arba “Išregistruoto 
juridinio asmens 
dokumentų 
perdavimas 
tolesniam 
saugojimui.“ 

matuojamas jų 
bylas sustačius į 
eilę ir 
pamatuojant 
eilės ilgį“. 

Siūloma dokumentų perdavimo data Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkam
a reikšmė 
iš 
kalendoriau
s 

Neprivalomas Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau kaip 
vieną datą. 

Nurodoma dienų 
tikslumu 

Turi būti 
galimybė 
nurodyti 
apribojimus 
dokumentų 
perdavimo datai 
(pvz., 
dokumentai 
priimami tik 
trečiadieniais). 
Apribojimus turi 
būti galimybė 
koreguoti 
paslaugas 
administruojanči
am asmeniui. 

Paaiškinimas dėl 
nepateikiamų 
dokumentų 

 

Taisyklė: 
duomenų grupės 
laukai rodomi tik 
pasirinkus 

Priežastis: 

► Tam tikru laikotarpiu nebuvo 
vykdoma veikla ir samdomi 
darbuotojai; 

► Pasibaigęs dokumentų saugojimo 
terminas; 

► Dokumentai paimti kitos 
institucijos; 

► Kitos priežastys. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkam
a reikšmė 
iš sąrašo. 

 

Privalomas  Galima pasirinkti 
kelias reikšmes. 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomuma
s 

Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

paslaugos atvejį 
„Informavimas, 
kad likviduojamo / 
bankrutuojančio 
juridinio asmens 
perduotinų 
tolesniam 
saugojimui 
dokumentų nėra ir 
tai patvirtinančios 
pažymos 
(pranešimo) 
perdavimas 
Registrų centrui“

2
 

Laikotarpis, kuomet nebuvo vykdoma 
veikla ir samdomi darbuotojai 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkam
a reikšmė 
iš 
kalendoriau
s 

Privalomas Rodoma, kai lauke 
„Priežastis“ nurodyta 
„Tam tikru laikotarpiu 
nebuvo vykdoma 
veikla ir samdomi 
darbuotojai“. 

Nurodoma dienų 
tikslumu 

Paaiškinimas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas, 
kai lauke 
„Priežastis“ 
nurodyta 
„Kitos 
priežastys“. 
Kitais atvejais 
neprivalomas. 

  

Pagrindžiantys dokumentai Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumenta
s 

Neprivalomas   

Papildomi 
duomenų laukai 

Papildoma informacija Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Neprivalomas    

Įgaliojimas teikti prašymą Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumenta
s (skanuota 
arba 
fotografuot
a įgaliojimo 

Privalomas Privalomas, kuomet 
pareiškėjas nėra 
paslaugą gaunančio 
JA bankroto 
administratorius, 
likvidatorius arba 

Kontekstinė 
pagalba: 
„Įgaliojimo 
skanuotą arba 
fotografuotą 
kopiją reikia 

                                                   
2
 Žr. Pasiūlymą Nr. 11, pateikiamą 8 skyriuje „PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI SPRENDIMAI“ 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomuma
s 

Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

kopija) likvidavimą / bankroto 
procedūrą vykdančio 
juridinio asmens 
vadovas. 

 

Rodoma, kai yra 
pasirinkti šie 
paslaugos atvejai: 

► Likviduojamo / 
bankrutuojančio 
juridinio asmens 
dokumentų 
perdavimas 
tolesniam 
saugojimui ir tai 
patvirtinančios 
pažymos 
(pranešimo) 
perdavimas 
Registrų centrui. 

► Informavimas, 
kad likviduojamo 
/ 
bankrutuojančio 
juridinio asmens 
perduotinų 
tolesniam 
saugojimui 
dokumentų nėra 
ir tai 
patvirtinančios 
pažymos 
(pranešimo) 
perdavimas 

pateikti, kuomet 
pats nesate, o 
atstovaujate 
likvidatoriui arba 
bankroto 
administratoriui. 
Taip pat 
įgaliojimo 
prisegti nereikia, 
jei esate 
likvidavimą / 
bankroto 
procedūrą 
vykdančio 
juridinio asmens 
vadovas.“ 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomuma
s 

Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Registrų centrui. 

Teismo sprendimas dėl juridinio asmens 
pabaigos 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumenta
s 

Privalomas Rodoma tik tuo 
atveju, kai juridinio 
asmens statusas yra 
“bankrutavęs”. 

 

 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

37 psl. iš 46 
S.05. „Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas“ elektroninės paslaugos proceso 

schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

 

7. TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS 
 

Nr. 
Paslaugos teikimo 
būsena 

Tarpinės paslaugos teikimo būsenos sąlyga 
Sprendimas, ar perduoti pareiškėjui 

1.  Užregistruota Prašymas užregistruotas SI DVS Patvirtinta 

2.  Nagrinėjama: 

 [Specialisto (-ės) 
vardas, pavardė] 

 [Pareigos] 

 [Skyrius] 

Prašymas priskirtas SI specialistui Patvirtinta 

3.  Pažyma rengiama Priimti dokumentai archyvavimui, pagal kuriuos pradėta rengti pažymą Atmesta 
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8. PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI SPRENDIMAI 
 

Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

1.  2014.02.13 Svarstyta, bet atmesta integracija su www.bankrotodep.lt, kadangi puslapyje 
pateikiama tekstinė informacija apie bankrutuojančius juridinius asmenis ir 
integracijai nebūtų techninių priemonių.  

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.13 susitikimo metu  

2.  2014.02.13 Nėra reikalinga perduoti tarpinę paslaugos teikimo būseną, kuomet 
pradedama rengti pažymą, kadangi tai sukuria didelę administracinę naštą 
SI. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.13 susitikimo metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 susitikimo metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.18 susitikimo metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu 

3.  2014.02.13 Tipiškai yra priimamas tik teigiamas sprendimas, tačiau siekiant užtikrint el. 
paslaugos lankstumą, siūlome palikti galimybę priimti neigiamą sprendimą ir 
atmesti prašymą. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.13 susitikimo metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 susitikimo metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.18 susitikimo metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu 

4.  2014.02.13 Siūlome įvesti priežasčių, kodėl nėra pateikiami visi teiktini dokumentai, 
klasifikatorių. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.13 susitikimo metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 susitikimo metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.18 susitikimo metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu 

5.  2014.02.13 1 ir 2 paslaugos atvejais, paslauga teikiama tik asmenims, paskirtiems 
juridinio asmens likvidatoriumi arba bankroto administratoriumi. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.13 susitikimo metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 susitikimo metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.18 susitikimo metu 

http://www.bankrotodep.lt/
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu 

6.  2014.02.13 Iš VSDFVIS užtenka gauti požymį dėl apdraustų asmenų turėjimo (arba 
neturėjimo) per nurodytą laikotarpį (-ius). 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.13 susitikimo metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 susitikimo metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.18 susitikimo metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu 

7.  2014.02.13 Proceso eiga ir prašymo forma nesiskiria, kuomet perduodami filialo 
dokumentai. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.13 susitikimo metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 susitikimo metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.18 susitikimo metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu 

8.  2014.02.24 Klaipėdos m. sav. nurodo, kad prašymą priduoti dokumentus priimtų ir iš 
bankrutuojančio JA, kuris dar nėra atsiskaitęs su biudžetais, kadangi 
atsiskaitymas su biudžetais yra tikrinamas JAR tvarkytojo, o ne savivaldybės 
administracijos. 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 
„Dėl likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai 
patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodo, kad 
„11. Prašymas savivaldybės administracijai teikiamas, kai Valstybinė 
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Juridinių 
asmenų registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie likviduojamo juridinio 
asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su 
biudžetais ir pinigų fondais (likvidavimo atveju) arba kai yra priimtas 
sprendimas dėl juridinio asmens pabaigos (bankroto atveju).“ 

Atsižvelgiant į aukščiau minėtą teisės aktą, siūlome palikti patikrinimą dėl 
atsiskaitymo su biudžetais ir pinigų fondais. 

Ar Klaipėdos savivaldybė sutiktų su šiuo siūlymu? 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.24 elektroniniu 
laišku 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

9.  2014.02.24 Kadangi tam tikrų JA (pvz., asociacijų) teisinis statusas nėra registruojamas 
JAR, pagal dabartinį paslaugos procesą joms nebūtų leidžiama teikti 
prašymo, kadangi jos neturi teisinio statuso „likviduojama“, „bankrutavusi“ 
arba „išregistruota“. 

Galimos sprendimo alternatyvos: 

 Elektroninės paslaugos neteikti asociacijoms – jos prašymą turėtų 
teikti popierine forma; 

 Panaikinti paslaugos apribojimą dėl teisinio statuso – tokiu atveju 
prašymą galėtų teikti bet kuris juridinis asmuo. 

Kuri alternatyva savivaldybėms būtų labiau priimtina? 

Sprendimas – elektroninės paslaugos neteikti 
asociacijoms. 

 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.24 elektroniniu laišku: 
„Priimtinas el. paslaugos neteikimas“ 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.24 elektroniniu 
laišku: „Labiau priimtina neteikti asociacijom e 
paslaugų. Arba jei Registrų centras pakeistų kažką 
asociacijų statuse, kad mes matytume“ 

Ignalinos r.: Pirma alternatyva patvirtinta 2014.02.24 
skambučio metu 

Širvintų r.: Pirma alternatyva patvirtinta 2014.02.24 
skambučio metu 

10.  2014.02.24 Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti  ir tai 
patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos apraše nurodyta, kad turi būti 
perduodami ir elektroniniai dokumentai. 

Siūlome prašymo formą papildyti požymiu, kad perduodami elektroniniai 
dokumentai. Elektroninių dokumentų laikmenos turi būti aprašomos prašymo 
formos lauke „Perduodamų dokumentų aprašymas“. 

Ar visos savivaldybės sutiktų su šiuo siūlymu? 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.24 elektroniniu laišku 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.24 elektroniniu 
laišku 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.24 skambučio metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.24 skambučio metu 

11.  2014.02.24 Klaipėdos m. sav. nurodė, kad kartu su dokumentais, perduodamais 
saugojimui, pateikiama pažyma apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų 
sutvarkymą (aprašyta Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, 
patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 
V-118). 

Peržiūrėję šios pažymos turinį, siūlome supaprastinti prašymo formą, 
kadangi šioje pažymoje pateikiami duomenys dubliuoja prašymo formos 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.24 elektroniniu laišku 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.24 elektroniniu 
laišku 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.24 skambučio metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.24 skambučio metu 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

41 psl. iš 46 
S.05. „Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas“ elektroninės paslaugos proceso 

schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

 

Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

laukus, kuriais paaiškinama, kodėl pateikiami ne visi dokumentai. Pažyma 
apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą turėtų būti pateikiama 
kartu su atvežamais dokumentais.  

Pastaba: Tais atvejais, kai prašoma pažymos dėl dokumentų neperdavimo, 
priežastis turėtų būti nurodoma prašymo formoje. 

Tam būtų reikalinga pakeisti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. 
gruodžio 27 d. įsakymą Nr. V-156 „Dėl likviduojamų juridinių asmenų 
dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurio 18 straipsnyje nurodyta, kad prašyme turi 
būti nurodoma informacija apie nepateikiamus dokumentus.  

Ar, esant galimybei pakeisti nurodytą teisės aktą, visos savivaldybės sutiktų 
su šiuo siūlymu? 

12.  2014.02.24 Susitikimų su savivaldybėmis metu buvo nustatyta, kad pareiškėjui turi būti 
suteiktas atsakymas į pateiktą prašymą per 20 darbo dienų nuo prašymo 
pateikimo. Su savivaldybėmis svarstytos tokios alternatyvos, kaip užtikrinti 
šio termino laikymąsi: 

1. Siūlomą dokumentų pridavimo datą leisti nustatyti ne vėlesnę nei už 20 
darbo dienų. Alternatyva atmesta, kadangi pagal savivaldybių patirtį, per 
tokį terminą dokumentai nebūna pristatomi. 

2. Prašymą teikti kartu su perduodamais dokumentais. Alternatyva atmesta, 
kadangi tokiu atveju SI specialistui nėra suteikiama galimybė tinkamai 
pasiruošti dokumentų priėmimui pagal prašymo formoje reikalaujamą 
informaciją (dokumentų kiekį ir siūlomą perdavimo datą). 

3. Prašymą automatiškai priimti kaip laukiantį patikslinimo, pareiškėjui 
paliekant užduotį pažymėti faktą, kuomet perduoti dokumentai. Alternatyva 
atmesta, kadangi tokiu atveju pareiškėjo reikalaujama atlikti daugiau 
veiksmų nei yra reikalinga, kas padidina nepatikslinimo tikimybę ir pamirštų 
prašymų kaupimąsi sistemoje. 

4. Pareiškėją informuojant apie tarpinę paslaugos teikimo būseną 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.27 skambučio metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.27 skambučio metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.27 skambučio metu 

 

Sprendimas patvirtintas 2014.02.28 bendrojo 
susitikimo metu. 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

„Užregistruota“, jį papildomai informuoti, kad toliau pareiškėjas turėtų 
vykdyti dokumentų perdavimą savivaldybės likviduojamų juridinių asmenų 
archyvui. 

Savivaldybėms siūlome ketvirtąją alternatyvą. 
 

13.  2014.02.28 Svarstyta galimybė sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos (bankroto 
atveju): 

 gauti automatiniu būdu iš „e. teismas“ sistemos; 

 specialistui patikrinti pačiam. 

Galimybė atmesta 2014.02.28 bendrojo susitikimo 
metu, kadangi: 

 Teismai šių sprendimų platinti trečiosioms 
šalims negali (jei galėtų – būtų reikalingas 
sudėtingas organizacinis mechanizmas, kada 
kuriai savivaldybei toks sprendimas turėtų būti 
siunčiamas). 

 Savivaldybės specialistai turi ribotas 
galimybes patys patikrinti duomenis (šiuo 
metu – arba neturi, arba prieigą turi tik teisės 
skyrius). 

14.  2014.02.25 VĮ Registrų centras patvirtino šį susitarimą: 

VĮ Registrų centras išreiškia pritarimą bendradarbiauti dėl projekto metu 
kuriamos el. paslaugos „Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų 
perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas“ , taip pat bus užtikrintas 
atsakingo asmens paskyrimas, su kuriuo UAB „Ernst & Young Baltic” 
specialistai detaliai aptars iškilusius klausimus. 

Patvirtinta 2014.02.25 susitikimo su Registrų Centro 
atstovais metu. 

15.  2014.03.04 Registrų centras sutinka, kad paslaugos rezultatas būtų ne pažyma, o 
informacinis pranešimas, perduodamas tiesiogiai į JAR. Dėl šios priežasties, 
siūlome paslaugą VIISP pateikti pavadinimu „Likviduotų juridinių asmenų 
dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui“. 

Registrų centras patvirtino, kad yra kaupiami duomenys apie juridinio 
asmens bankroto administratorių arba likvidatorių. Siūlome patikrinimą 
realizuoti persiunčiant į JAR bankroto administratoriaus arba likvidatoriaus 

Patvirtinta 2014.03.04, 2014.03.21 skambučio su 
Registrų Centro atstove metu. 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

fizinio arba juridinio asmens kodą ir iš JAR gaunant juridinio asmens 
bankroto administratoriaus arba likvidatoriaus duomenis (išrašo forma). 

16.  2014.03.10 SODRA pateikė arba patvirtino šiuos susitarimus: 

Taip galima realizuoti sąsają, kad pateikus juridinio asmens kodą, laikotarpio 
pradžią ir laikotarpio pabaigą, atgal į VIISP būtų gaunamas požymis dėl 
apdraustųjų turėjimo arba neturėjimo per nurodytą laikotarpį. Požymį 
pateikia IS. 

Savivaldybė nurodoma kaip perduodamo rašto adresatas. 

Dėl paslaugą nurodančio požymio - toks šiuo metu nebūtų perduodamas, 
nes ši sąsaja būtų kuriama tik vienai paslaugai, todėl požymis nereikalingas. 
Jei sąsaja būtų pildoma kitomis paslaugomis, tokį požymį galima perduoti 
(Pvz., „Paslauga“ reikšmę perduodant „1“ šiai paslaugai, o reikšmes „2“, „3“, 
ir t.t. kitoms paslaugoms, taip jas identifikuojant iš suderinto paslaugų 
sąrašo). 

Patvirtinta SODRA atstovo 2014.03.10 el. paštu. 

17.  2014.03.21 
Siūlymas RC: Siūlome patikslinti šį apribojimą: 

Paslauga elektroniniu būdu nėra teikiama tam tikriems juridiniams 
asmenims, neturintiems juridinio asmens kodo (pvz., kooperatyvams) 
arba kuriems JAR nėra nustatomas juridinio asmens teisinis statusas 
„Likviduojama“, „Bankrutavusi“, „Išregistruota“ bei nėra paskirtas 
likvidatorius arba bankroto administratorius 

numatant, kad tokiu atveju, kuomet gauname duomenis apie JA likvidatorių 
arba bankroto administratorių, būtų laikoma, kad JA yra bankrutuojantis arba 
likviduojamas ir todėl paslaugą būtų galima teikti. 
Apribojimas liktų tik tiems JA, kurie neturi nei asmens statuso nei nurodyto 
likvidatoriaus arba bankroto administratoriaus. Norėtume, kad pagal jūsų 
praktiką įvertintumėte  ar korektiška būtų ši taisyklė? 
Ats.: patikslinta/atsakyta į pastabą žemiau. Klausimas suderintas.  

Patvirtinta Registrų centro 2014 03 24 el. paštu. 

18.  2014.03.21 
Kaip buvo sutarta, paslauga gali būti teikiama tiems juridiniams asmenims, 
kurie pagal JAR nuostatus turi pateikti archyvo pažymą, t.y. esant juridinio 
asmens teisiniam statusui „likviduojamas“ (JAR nuostatų 142.4 p.)  ir 
„bankrutavęs“ (JAR nuostatų 150.4 p.). Be to, tokią pažymą teikia užsienio 

Patvirtinta Registrų centro 2014 03 24 el. paštu. 
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juridinio asmens filialas bei atstovybė, jei priimtas sprendimas nutraukti jų 
veiklą (JAR nuostatų 144.5 p.). Atkreipiu dėmesį, kad užsienio juridinio 
asmens filialui ir atstovybei nei teisinis statusas, nei likvidatoriaus ar 
administratoriaus duomenys JARe neregistruojami.  
Pažymėtina, kad iš išregistruotų juridinių asmenų jokios pažymos į JAR 
nepriimamos ir neregistruojamos, todėl teisinio statuso „išregistruotas“ 
minėti nereikėtų.  
Ats.: telefonu 2014-03-21 suderinta:  

 panaikinti būseną „Bankrutuojantis“, kadangi iš šio teisinio statuso 
JA gali "grįžti" į veikiančio būseną. 

 pranešimas nebus perduodamas, kai savivaldybė dokumentus 
priima dėl "išregistruoto" JA. 

 jeigu nutraukiama užsienio JA ar kitos organizacijos filialo ar 
atstovybės veikla - paslauga el. būdu neteikiama.  

Klausimas suderintas. 

19.  2014.03.21 
Pastaba RC-> kaip suderinome – numatėme šių rezultatų automatinį 
perdavimą į JAR (pareiškėjas kaip dokumentų šių pažymų Jums 
nebepateiks, jei dėl paslaugos bus kreiptasi el. būdu).  
Ats.: klausimas suderintas.  

Patvirtinta Registrų centro 2014 03 24 el. paštu. 

20.  2014.03.21 
RC realizuotas institucijų pranešimų teikimo per tinklines sistemas 
mechanizmas. Dėl šiame projekte numatyto pranešimo teikimo reikės 
papildyti JAR nuostatų 92 p. įrašant, kad savivaldybės gali teikti pranešimus 
apie dokumentų perdavimą saugoti į archyvą arba kad perduotinų saugoti 
dokumentų nėra. 
Ats.: pateikta pastaba dėl teisinio sprendimo įteisinimo, klausimas 
suderintas.  

Patvirtinta Registrų centro 2014 03 24 el. paštu. 

21.  2014.03.21 
Pastaba RC -> pagal šį pareiškėjo pasirinkimą (kieno vardu teikiamas 
pra6ymas) bus siunčiama užklausa į JAR patikrinimui, ar paslaugą 
užsakantis asmuo yra likvidatorius arba bankroto administratorius. 
Klausimas: ar užklausoje reikalinga atskirti, kad užklausa siunčiama būtent 
dėl likvidatoriaus arba bankroto administratoriaus? Ar užtenka, jog būtų 
bendrai perduodamas patikrinimui „Likvidatoriaus arba bankroto 
administratoriaus“ kodas? (plačiau žr. 7-ą integracinį tašką 3 skyriuje 
“Integraciniai taškai“). 

Patvirtinta Registrų centro 2014 03 24 el. paštu. 
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Ats.: duomenys bus perduodami išrašo forma. Klausimas suderintas.  
 

22.  2014.03.21 
JAR duomenys vartotojams pagal sutartis teikiami JAR išrašų forma. Juose 
yra visa informacija, jokių papildomų požymių RC nesiųs. Be to, JAR nėra 
duomenų apie asmenis – „asmuo įgaliotas atstovauti ...procedūrą vykdantį 
fizinį/juridinį asmenį“ arba „kitas įgaliotas asmuo“. Atkreiptinas dėmesys, kad 
likvidatoriu,  
 
Ats.: telefonu 2014-03-21 suderinta:  

 Duomenys apie likvidatorių / bankroto administratorių bus 
perduodami išrašo forma. 

 Tais atvejais, kai likvidatorių atstovauja įgaliotas asmuo, įgaliojimą 
tikrins savivaldybės specialistas ne automatiniu būdu. 

Klausimas suderintas.  
 

Patvirtinta Registrų centro 2014 03 24 el. paštu. 

23.  2014.03.21 
Pastaba RC -> Numatoma, kad iš JAR gausime juridinio asmens 
registracijos vietą. Integracija plačiau aprašyta 3 skyriuje. 
 
Ats.: duomenų gavimas išrašo forma yra tinkamas. Klausimas suderintas.  
 

Patvirtinta Registrų centro 2014 03 24 el. paštu. 

24.  2014.03.21 
JAR duomenys vartotojams pagal sutartis teikiami JAR išrašų forma. Juose 
yra visa informacija, jokių papildomų požymių RC neteiks. 
 
Ats.: duomenų gavimas išrašo forma yra tinkamas. Klausimas suderintas.  
 

Patvirtinta Registrų centro 2014 03 24 el. paštu. 

25.  2014.03.21 
Registrų centrui-> jūsų patvirtinimas reikalingas dėl su JAR susijusių 
integracinių taškų. 
 
Ats.: duomenų gavimas išrašo forma yra tinkamas. Klausimas suderintas.  
 

Patvirtinta Registrų centro 2014 03 24 el. paštu. 

26.  2014.03.21 
JAREP realizuotas institucijų pranešimų teikimo funkcionalumas. Papildžius 
šiuo metu įteisintų pranešimų aibę, savivaldybės  archyvo pranešimai  JAR 
galės būti teikiami jau realizuota tvarka (tai ne tik požymis, tačiau ir kiti 

Patvirtinta Registrų centro 2014 03 24 el. paštu. 
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reikalingi duomenys, tokie kaip, institucija, pateikusi pranešimą (kodas, 
pavadinimas), juridinio asmens perdavusio dokumentus saugoti, duomenys 
(kodas, pavadinimas), pranešimo dokumento data, bei požymis – 
„dokumentai perduoti saugoti“ arba „perduotinų saugoti dokumentų nėra“.  
Ats.: patikslinta perduodamų duomenų sąrašas. Klausimas suderintas.  
 

27.  2014.03.21 
Atkreiptinas dėmesys, kad likvidatoriumi/administratoriumi gali būti ir fizinis, 
ir juridinis asmuo, todėl neužteks tik fizinio asmens kodo. Reiktų tikrinti ir 
juridinio asmens kodą. Be to, tai gali būti užsienio fiziniai ir juridiniai 
asmenys, tokiu atveju reikia tikrinti fizinio asmens gimimo datą, o ir užsienio 
juridinio asmens kodo struktūra labai skiriasi nuo Lietuvos juridinio asmens 
kodo (ženklų skaičiumi, gali būti naudojamos raidės ir pan.) 
 
Ats.: telefonu 2014-03-21 suderinta: 

 Bankroto administratoriaus / likvidatoriaus duomenys bus gaunami 
išrašo forma. 

 Užsienio FA identifikuojamas pagal vardą, pavardę, gimimo datą, 
valstybę. 

 Užsienio JA identifikuojamas pagal kodą, valstybę. 
Klausimas suderintas. 
 

Patvirtinta Registrų centro 2014 03 24 el. paštu. 

 


