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Biržai

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas
2.
Administracinės paslaugos
versija
3.
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Aprašymo turinys
Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant
būtinąją karo tarnybą, skyrimas
2
1. Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės
tarnybos ar karinių mokymų metu sovietinėje
armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su
tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos
nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir
kitiems išlaikytiniams lygiomis dalimis išmokama 4
171 euro dydžio vienkartinė kompensacija.
2. Asmenims, kurie buvo pašaukti į karinę tarnybą ar
karinius mokymus sovietinėje armijoje ir dėl
sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar
kariniais mokymais, pripažinti nedarbingais ar iš
dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais)
arba netekusiais 20–40 procentų darbingumo ar karo
gydytojų sprendimu netinkamais karo tarnybai,
išmokamos šių dydžių vienkartinės kompensacijos:
2.1. pripažintiems netekusiais 75–100 procentų
darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės
invalidais) – 2 086 eurai;
2.2. pripažintiems netekusiais 60–70 procentų
darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės
invalidais) – 1 669 eurai;
2.3. pripažintiems netekusiais 45–55 procentų
darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės
invalidais) – 1 252 eurai;
2.4. pripažintiems netekusiais 20–40 procentų
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Eil.
Nr.

4.

Pavadinimas

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Aprašymo turinys
darbingumo – 835 eurai;
2.5. karo gydytojų sprendimu pripažintiems
netinkamais karo tarnybai – 835 eurai.
Vienkartinės
kompensacijos
išmokamos
iš
valstybės biudžeto asmenims, nuolat gyvenantiems
Lietuvos Respublikoje, jeigu sužaloti ar žuvę
asmenys į būtinąją karinę tarnybą ar karinius
apmokymus sovietinėje armijoje buvo pašaukti iš
Lietuvos teritorijos.
1. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl socialinės
paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją
karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje
žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22 – 1991-12-31)“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C56DC9F15F3
(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C56DC9F15F3/KJQye
wGdLc
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1004 „Dėl Vienkartinių
kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant
būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje
armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.385A9081F73C
(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.385A9081F73C/ovLLh
Lrptx

5.

Informacija ir dokumentai, 1. Prašymas.
kuriuos turi pateikti asmuo 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
(pasas, asmens tapatybės kortelė, naujo pavyzdžio
vairuotojo pažymėjimas).
3. Žuvus asmeniui būtinosios karinės tarnybos
ar karinių apmokymų sovietinėje armijoje metu:
3.1. mirties
liudijimas
ar jo
nuorašas,
patvirtintas notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus
įgalioto asmens;
3.2. karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs
asmuo, pranešimas ar telegrama, o mirus vėliau dėl
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Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

1.

2.
3.

ligų, susijusių su tarnyba, – asmens sveikatos
priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos
išvada, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su
būtinąją karine tarnyba sovietinėje armijoje;
3.3. karinis bilietas ar Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos ministerijos išduota pažyma.
Šiuos dokumentus pateikia vienas iš šeimos narių.
Šeimos narys, kuris kreipiasi prašydamas išmokėti
kompensaciją, prašyme privalo nurodyti ir visus
kitus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę
kompensaciją (jų vardus, pavardes, nuolatinę
gyvenamąją vietą (jeigu jų nėra – tai nurodyti raštu).
4. Giminystės
ryšį
su
žuvusiuoju
ar
mirusiuoju įrodantys dokumentai – santuokos,
gimimo liudijimas, kiti giminystės ryšį įrodantys
dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinti notaro ar kito
atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens.
5. Atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
6. Kad gautų vienkartinę kompensaciją, asmuo, kuris
pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu dėl
sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar
kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą
darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi su
prašymu išmokėti kompensaciją dieną
1. Gyvenamosios vietos deklaracija iš Gyventojų
registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220
Vilnius), http://www.gyvreg.lt/.
Prašymą nagrinėjantis asmuo patikrina, ar 19951997 m. nebuvo išmokėta vienkartinė kompensacija.
Socialinės paramos skyriaus specialistė
Ina Zanemunčekovienė, 110 kab.
Tel. (8 450) 43 127
El. p. socialineparama@birzai.lt
Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas),
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas
Kęstutis Knizikevičius
Tel (8 450) 42 109,
Mob. Tel. 861652056
el. p. kestutis.knizikevicius@birzai.lt

6.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti
institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos
teikėjas

8.

Administracinės paslaugos
vadovas

9.

Administracinės paslaugos
Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30
suteikimo trukmė
kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų
gavimo dienos.
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Eil.
Pavadinimas
Aprašymo turinys
Nr.
10. Administracinės paslaugos Paslauga teikiama neatlygintinai.
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)
11. Prašymo forma, pildymo
Asmuo rašydamas prašymą (laisva forma) pateikia
pavyzdys ir prašymo
vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono
turinys
numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje
esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje numerį.
12. Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą
13. Administracinės paslaugos
Karo gydytojų išduotas dokumentas (ar
teikimo ypatumai
archyvinis jo išrašas), patvirtinantis, kad asmuo
karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl
sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar
kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo
tarnybai, pateikiamas išverstas į lietuvių kalbą ir
patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. Šis karo
gydytojų išduotas dokumentas gali būti išverstas ne
visas, tai yra į lietuvių kalbą išversti tik tie
duomenys,
kuriuose
nurodyta:
dokumento
pavadinimas, jo išdavimo data, dokumentą išdavęs
subjektas, asmens, kuriam išduotas dokumentas,
vardas, pavardė, gimimo data, sprendimas (išvada)
apie asmens sužalojimą ar ligą, susijusią su karine
tarnyba ar kariniais mokymais, ir šį sprendimą
(išvadą) priėmęs subjektas.
Asmenų pateiktos dokumentų kopijos turi
būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikus
Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų originalus,
savivaldybių
administracijų
tarnautojai
ar
darbuotojai, nustatyta tvarka įgalioti tvirtinti
dokumentų kopijų tikrumą, padaro jų kopijas,
patvirtina tikrumą ir originalus grąžina pareiškėjui.
Mirties liudijimas, giminystės ryšį įrodantys
dokumentai ar jų kopijos pateikiami tik tuo atveju,
jeigu reikiamų duomenų nėra valstybės registruose ar
kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse
sistemose.
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Eil.
Nr.

14.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Užsienio valstybių institucijų išduoti asmens
dokumentai ir giminystės ryšį įrodantys dokumentai
turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba
patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta
tvarka, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos
tarptautinėse sutartyse arba Europos Sąjungos teisės
aktuose numatyta kitaip.
Administracinės
paslaugos
,,Kompensacijos
asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo
tarnybą,
skyrimas“
teikimo
aprašymas
užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje
pagal dokumentacijos planą.

Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas),
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas

_________________

Kęstutis Knizikevičius

