
 

ATSISVEIKINIMO PLANAVIMO ATMINTINĖ 

 

 Įvykus netekčiai nedelsiant apie tai praneškite bendrosios pagalbos centrui telefonu 112. Į įvykio vietą atvyks 

medikai bei policijos pareigūnai. Nelieskite mirusiojo kūno, kol nėra konstatuotas mirties faktas. 

 Atvykę medikai išrašys laikinąją medicininę pažymą. Gavę ją susisiekite su ritualines laidojimo paslaugas 

teikiančia įmone, kuri pasirūpins velionio transportavimu. 

 

 Laikinąją medicininę pažymą pateikite šeimos gydytojui ir Jums bus išduotas medicininis mirties liudijimas. 

Papildomai apie netektį pranešti civilinei metrikacijai nereikia. 

 Jei mirties aplinkybės nėra aiškios – policijos pareigūnai pasirūpins, kad velionio kūnas būtų transportuotas pas 

teismo medicinos ekspertus. Šiuo atveju medicininis mirties liudijimas išrašomas teismo medicinos ekspertų. 

 Jei netektis įvyko medicinos įstaigoje – medicininį mirties liudijimą išrašo įstaigoje dirbantys medikai. 

 Jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienio šalyje – medicininį mirties liudijimą išduoda tos šalies tarnybos. 

Susisiekite su tos šalies Lietuvos ambasada, kuri perduos visą reikalingą informaciją civilinės metrikacijos įstaigai 

Lietuvoje. Kreipkitės į ritualines laidojimo paslaugas teikiančią bendrovę, kuri pasirūpins palaikų transportavimu. 

 Kreipkitės dėl vienkartinės laidojimo pašalpos. Ją išduoda savivaldybės (seniūnijos), kuriame gyveno velionis, 

arba kur gyvena laidojantis asmuo, socialinės paramos skyrius. Dėl pašalpos galima kreiptis per 12 mėn. 

Kreipiantis ne vėliau kaip per 10 dienų, pašalpa bus išmokėta per 24 val. Laidojimo pašalpą gali padėti sutvarkyti 

ir ritualines laidojimo paslaugas teikianti įmonė. 

 Kreipkitės į kapinių, kuriose norėsite laidoti artimąjį, administraciją - jie išduos leidimą laidoti velionio palaikus. 

Reikalingi dokumentai: mirusiojo medicininis mirties liudijimas, laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis 

dokumentas ir rašytinis prašymas. 

 

 Konstatavus mirties faktą susisiekite su artimiausiais šeimos nariais ir aptarkite, kokio atsisveikinimo norėsite. 

Pirmiausia vertėtų atsižvelgti į mirusiojo išreikštus norus testamente ar  išankstinėje trišalėje laidojimo sutartyje. 

Kitu atveju dėl laidojimo būdo sprendžia artimieji. 

 Nuspręskite kur ir kiek laiko skirsite atsisveikinimui. Taip pat pasirinkite laidojimo būdą: palaikus kremuosite ar 

laidosite į žemę. 

 Visus rūpesčius patikėkite ritualines laidojimo paslaugas teikiančiai įmonei, kuri pasirūpins, kad atsisveikinimas 

įvyktų sklandžiai ir būtų pilnai įgyvendinta velionio valia bei artimųjų atsisveikinimo vizija. 

 Kartu su atsisveikinimą organizuojančiais profesionalais aptarkite, kaip ceremonija galėtų autentiškai pagerbti 

mirusiojo gyvenimą ir asmenybę. Atsisveikinimo salėje galima rodyti nuotraukas iš velionio gyvenimo, skambėti 

pasirinkta muzika. Išreiškus norą atsisveikinimo namų darbuotojas  pakviečia velionio išpažintos religijos 

dvasininką. 

 Pasitarę su artimaisiais norimoje vietoje užsisakykite gedulingus pietus. 

 Apie atsisveikinimą, laidojimo vietą ir laiką praneškite visiems velionio artimiesiems, draugams ir bendradarbiams, 

kurie norėtų atvykti pagerbti mirusiojo. 
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