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Biržai

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

Administracinės paslaugos versija
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Aprašymo turinys
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo
1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms
skyrimas
1 versija
Vienkartinės pašalpos skiriamos žuvusių ar
mirusių tardymo įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940–1990 metų ginkluoto
pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių
savanorių ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie
pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo
metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš
tėvų buvo mirę) lygiomis dalimis išmokama
vienkartinė
pašalpa.
Kad gautų vienkartinę pašalpą kiekvienas
šeimos narys tiesiogiai atvykęs (ar paštu) turi
pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje buvo
paskutinė žuvusio pasipriešinimo (rezistencijos)
dalyvio nuolatinė gyvenamoji vieta, prašymą
bei kitus reikalingus dokumentus.
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Aprašymo turinys
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą
asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų
nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas
prašyme nurodytu būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys ad- 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuministracinės paslaugos teikimą vusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EDE1F707F4EE/m
sazDyAwgO
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
kovo 20 d. nutarimas Nr. 269 „Dėl Vienkartinių
pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų
okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.262D0687C0C1/Ss
QycawtcB

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai reikalingi išmokai gauti (atsižvelgiant į aplinkybes):
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro išduoto pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio–kario
savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą,
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6.

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

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Aprašymo turinys
nuorašą, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka
(pateikia vienas iš šeimos narių);
4. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) – teisių komisijos sprendimas dėl ginkluoto
pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio–kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio žūties ar
mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl
juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (pateikia vienas iš šeimos narių);
5. giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju)
įrodančius dokumentus: santuokos, gimimo liudijimo ir kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašus, patvirtintus įstatymų nustatyta
tvarka, nesant tokių dokumentų – teismo sprendimą dėl giminystės santykių nustatymo. Žuvusio (mirusio) pasipriešinimo 1940-1990 metų
okupacijoms dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie
pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo
metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo
abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš
tėvų buvo mirę), pateikia tėvų mirties liudijimų
nuorašus, patvirtintus įstatymų nustatyta tvarka.
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/.
Socialinės paramos skyriaus specialistė
Ina Zanemunčekovienė
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. 8 6165 2056
el. p. kestutis.knizikevicius@birzai.lt
Sprendimas priimamas ne vėliau, kaip per
mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
Paslauga teikiama neatlygintinai
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11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Aprašymo turinys
Laisvos formos prašymas. Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, pateikiamų dokumentų sąrašas.
Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono savivaldybė - Administracinės paslaugos)
https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos
formą (ją atsisiunčiant).

Pašalpa
išmokama
lygiomis
dalimis:
1. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių - karių savanorių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu,
GULAG‘o politinių kalinių sukilimų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir
bausmė įvykdyta šeimos nariams - 8 592 Eur.
2. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių - karių savanorių, mirusių įkalinimo metu
po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių - laisvės kovų dalyvių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios
vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų
metu, GULAG‘o politinių kalinių streikų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra
susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar
mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio
įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir
bausmė įvykdyta, šeimos nariams - 6 444 Eur.
3. Neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos)
dalyvių - laisvės kovų dalyvių, nužudytų ar mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio
įsiteisėjimo, šeimos nariams - 5 156 Eur.
4. Pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių - karių
savanorių ir laisvės kovų dalyvių, žuvusių ar
mirusių tremties pasibaigus įkalinimui metu,
šeimos nariams - 3 291 Eur.
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14. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymo turinys
Administracinės paslaugos „Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų
okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas“ teikimo aprašymas užregistruojamas ir saugomas
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

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

Kęstutis Knizikevičius

