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Biržai

Eil.
Pavadinimas
Aprašymo turinys
Nr.
1.
Administracinės paslaugos Valstybinės finansinės paramos užsienyje mirusių
pavadinimas
(žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams
pargabenti skyrimo dokumentų rengimas
2.
Administracinės paslaugos 2
versija
3.
Administracinės paslaugos
Ši paslauga apima paramos skyrimą užsienyje
apibūdinimas
mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių
palaikams parvežti. Palaikų parvežimo į Lietuvos
Respubliką išlaidos – tai palaikų parengimo
(laikymo, skrodimo, balzamavimo, kremavimo ir
kita), palaikų parvežimo karste ar urnoje, dokumentų,
susijusių su palaikų parvežimu, sutvarkymo ir kitos
būtinos palaikų parvežimo išlaidos. Užsienyje
mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į
Lietuvos Respubliką išlaidas valstybė padengia, jeigu
miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs, arba, kai
asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį
tai nėra draudiminis įvykis, ir jo šeimos arba jo
artimojo, kuris kreipėsi dėl paramos, giminaičio
šeimos pajamos per mėnesį vienam asmeniui
neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių.
4.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Valstybės
finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių)
Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į
Lietuvos Respubliką teikimo ir materialinės pagalbos
teikimo
Lietuvos
Respublikos
piliečiams,

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių
patvirtinimo”
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8471D9AD2EF
(žr. “Galiojanti suvestinė redakcija”).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8471D9AD2EF/IiXgix
jSKw

5.

6.

7.

8.

9.

Informacija ir dokumentai, Dokumentai reikalingi išmokai gauti (atsižvelgiant į
kuriuos turi pateikti asmuo aplinkybes):
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. užsienyje mirusio (žuvusio) mirties liudijimas;
4. pažyma apie šeimos narių (vieno gyvenančio
asmens) pajamas per 3 praėjusius mėnesius iki
prašymo pateikimo;
5. dokumentai, įrodantys užsienyje mirusių (žuvusių)
piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką
išlaidas;
7. palaikų pargabenimo dokumentas;
8. kiti dokumentai.
Informacija ir dokumentai, 1. Gyvenamosios vietos deklaracija iš Gyventojų
kuriuos turi gauti
registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
institucija (prašymą
reikalų ministerijos (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220
nagrinėjantis tarnautojas)
Vilnius), http://www.gyvreg.lt/.
2. Informacija iš iš Valstybnio socialinio draudimo
fondo valdybos (SODRA) prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, LT-09308
Vilnius), http://www.sodra.lt/.
3. Pažyma apie gaunamas ar negaunamas
nedarbingumo išmokas iš Lietuvos darbo biržos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio
Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius, el. p. info@ldb.lt)
Administracinės paslaugos Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas
teikėjas
Remigijus Šaknys
Tel. (8 450) 43 145
El. p. socialineparama@birzai.lt
Administracinės paslaugos Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas),
vadovas
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas
Kęstutis Knizikevičius
Tel (8 450) 42 109,
Mob. Tel. 8 6165 2056
el. p. kestutis.knizikevicius@birzai.lt
Administracinės paslaugos
Sprendimas priimamas ne vėliau, kaip per 30 darbo

Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas
suteikimo trukmė

10.

11.

12.

13.

14.

dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų
gavimo dienos.
Administracinės paslaugos Paslauga teikiama neatlygintinai.
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
Laisvos formos prašymas.
pavyzdys ir prašymo
turinys
Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos
Administracinė paslauga yra galutinė.
teikimo ypatumai
Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių,
įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus
dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens
tapatybe.
Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra
užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi
dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).
Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi
reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa
informacija apie administracinės paslaugos suteikimo
terminus, dydį.
Administracinei
paslaugai
gauti
reikalingi
dokumentai nurodyti 5 punkte.
Administracinių paslaugų Administracinės paslaugos ,,Valstybinės finansinės
teikimo aprašymų
paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos
įtraukimas į dokumentų
Respublikos piliečių palaikams pargabenti skyrimo
apskaitą
dokumentų
rengimas“
teikimo
aprašymas
užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje
pagal dokumentacijos planą.

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

_________________

Kęstutis Knizikevičius

