Personalo dokumentų saugotojų paieškos modulis skirtas personalo ir darbo užmokesčio
dokumentų saugojimo vietos paieškai.

Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymas nustato, kad personalo ir darbo
užmokesčio dokumentai saugomi įmonėje, kol įmonė veikia. Likviduojamos valstybės ar
savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentai perduodami likviduojamos
institucijos, įstaigos ar įmonės funkcijų perėmėjui, o jeigu jo nėra, – savininko teises ir
pareigas įgyvendinančiai institucijai ar jos įgaliotai įstaigai arba savivaldybei, kurios
teritorijoje buvo valstybės institucijos, įstaigos ar įmonės buveinė. Likviduojamos
nevalstybinės organizacijos ir privataus juridinio asmens veiklos dokumentai turi būti
perduoti savivaldybei, kurios teritorijoje buvo nevalstybinės organizacijos ar privataus
juridinio asmens buveinė iki jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Personalo
dokumentų saugotojų duomenų bazėje sukaupti duomenys apie ministerijose, savivaldybių
administracijos archyvuose, įmonėse, saugančiose pavaldžių įstaigų (pvz. Lietuvos profesinių
sąjungų konfederacija, UAB „Kooperacijos paslauga“) saugomus dokumentus. Taip pat
duomenų bazėje pateikta surasta informacija apie privačių juridinių asmenų saugomus
tarybinio ir valstybinio laikotarpio prieš privatizaciją sudarytus personalo ir darbo
užmokesčio dokumentus. Pateikta informacija gali būti nepilna, jei dokumentus sauganti
įmonė pakeitė pavadinimą, adresą, nustojo vykdyti veiklą, bankrutavo ar buvo išregistruota iš
Juridinių asmenų registro.
Paieška atliekama į paieškos lauką įrašius keletą ieškomos darbovietės pavadinimo žodžių
(nebūtinai pilnų).

Gavus paieškos rezultatus ir nuspaudus ant reikiamos nuorodos, pateikiama įmonės
pavadinimų kaita

ir dokumentus saugančios įstaigos pavadinimas bei adresas.

Pastabų lauke gali būti pateikta informacija apie bankrutuojančios įmonės bankroto
administratorių, žinomus faktus apie sudegusius ar dėl kitų priežasčių niekur neperduotus
toliau saugoti dokumentus. Neretai privatūs juridiniai asmenys, ilgai nevykdantys veiklos,
išregistruojami iš Juridinio asmenų registro vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu, kuriuo buvo patvirtinti Juridinių asmenų registro nuostatai, leidžiantys Juridinių
asmenų registrui išregistruoti juridinį asmenį nedalyvaujant steigėjui arba teismo sprendimu.
Tokiu atveju personalo ir darbo užmokesčio dokumentai niekur neperduodami ir dažniausiai
prarandami negrįžtamai. Todėl duomenų bazėje galima aptikti ir tokių įrašų:
Fondo duomenys :
Pavadinimas
Statybos ministerijos Statybos montavimo tresto "Vilniaus statyba" Mažosios mechanizacijos
baras,
vėliau - Mažosios mechanizacijos valdyba
Statybos objektų mechanizuoto aptarnavimo valstybinė įmonė "Soma"
Akcinė bendrovė firma "Vilsoma"
Uždaroji akcinė bendrovė firma "Vilsoma"
Chronologinės ribos
Nuo iki 2001-06-28
Pastabos
išregistruota pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-12-09 nutarimą nedalyvaujant
steigėjui. Dokumentai niekur neperduoti.

Dokumentų saugotojas :
Pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė firma "Vilsoma"

Įmonės kodas
123851662
Adresas
išregistruota pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-12-09 nutarimą nedalyvaujant
steigėjui.
dokumentai niekur neperduoti.

