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Biržai

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

Administracinės
paslaugos
apibūdinimas

Aprašymo turinys
Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir
pažymėjimo išdavimas
1 versija
Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 m. okupacijų, teisinio
statuso pažymėjimų išdavimą bei apskaitą vykdo Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. LGGRT
centro generalinio direktoriaus įsakymu pripažįstamas
atitinkamas teisinis statusas ir išduodamas pažymėjimas
šiems asmenims:
- politiniams kaliniams ir jiems prilygintiems asmenims;
- tremtiniams ir jiems prilygintiems asmenims;
- perkeltiesiems asmenims;
- kitiems represuotiesiems asmenims;
- buvusiems
beglobiais vaikams; - kitiems nuo okupacijų nukentėjusiems
asmenims.

4.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 19391990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA7CC8021E9D/sOSEZNALto
2. Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų,
teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų
apskaitos nuostatai, patvirtinti 1998 m. vasario 26 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 244
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C91FAA3070C8
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Eil.
Pavadinimas
Nr.
5.
Informacija ir
dokumentai,
kuriuos turi pateikti
asmuo

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Aprašymo turinys

Prašymas
Asmens dokumentas
Priedų sąrašas:
1. Anketos forma
2. Prašymo forma (praradus pažymėjimą)
3. Dokumentai, įrodantys Asmenų, nukentėjusių nuo 19391990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo
Informacija ir
1. Gyvenamosios vietos deklaracija iš Gyventojų registro
dokumentai,
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
kuriuos turi gauti
ministerijos (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius),
institucija (prašymą http://www.gyvreg.lt/.
nagrinėjantis
.
tarnautojas)
Administracinės
Socialinės paramos skyriaus specialistė
paslaugos teikėjas
Ina Zanemunčekovienė, 110 kab.
Tel. (8 450) 43 127
El. p. socialineparama@birzai.lt
Administracinės
Savivaldybės gydytojas (vyr.specialistas),
paslaugos vadovas atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas
Kęstutis Knizikevičius
Tel (8 450) 42 109,
Mob. Tel. 8 616 52056
el.p.kestutis.knizikevičius@birzai.lt
Administracinės
Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių
paslaugos
dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.
suteikimo trukmė
Administracinės
Paslauga teikiama neatlygintinai.
paslaugos
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma,
Asmuo rašydamas prašymą (laisva forma) pateikia vardą,
pildymo pavyzdys pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį.
ir prašymo turinys

Informacinės ir
Neelektroninė paslauga
ryšių technologijos,
naudojamos
teikiant
administracinę
paslaugą
Administracinės
Informaciją apie paslaugos skyrimą ar neskyrimą teikia
paslaugos teikimo
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Eil.
Nr.

14.

Aprašymo turinys

Pavadinimas
ypatumai

LGGTC Vilniuje raštu.

Administracinių
paslaugų teikimo
aprašymų

Prašymų pripažinti nukentėjusio asmens teisinį statusą
priėmimas ir pažymėjimų išdavimas
įtraukimas į dokumentų apskaitą.

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

Kęstutis Knizikevičius

