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  2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 01-11-01 
 
 

MEDICININIŲ MIRTIES LIUDIJIMŲ IŠRAŠYMO, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis Aprašas reglamentuoja medicininių mirties liudijimų išrašymo ir išdavimo tvarką VšĮ 

Ariogalos PSPC. 

2. Medicininiai mirties liudijimai VšĮ Ariogalos PSPC išduodami darbo dienomis pirmadieniais – 

penktadieniais nuo 8 val. iki 18 val. šeštadieniais nuo 8 val. Iki 12 val.  

3. Šis Aprašas aprašytas pasikeitus Civilinės būklės aktų registravimo įstatymui, vadovaujantis 

sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657, Asmens tapatybės 

kortelės ir paso įstatymu, LR sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 565, 

LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-667. 

 

II. MEDICININIŲ MIRTIES LIUDIJIMŲ IŠRAŠYMAS, IŠDAVIMAS BEI PERDAVIMAS 

 

4. Mirties liudijimai išrašomi elektroniniu būdu ESPBI IS aplinkoje ir popieriniu būdu iki 2018 m. 

5. Medicininio mirties liudijimai asmenims išduodami ta pačia tvarka, vadovaujantis Žmogaus 

mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymu, sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. 

įsakymu Nr. 565 patvirtinta medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarka ir sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-667, nustatančiu medicininio mirties liudijimo 

formą ir pildymo taisykles. 

6. Užpildžius elektroninį medicininį mirties liudijimą ESPBĮ IS aplinkoje, gydytojas privalo 

atspausdinti vieną šio medicininio mirties liudijimo nuorašą iš ESPBĮ IS, jį patvirtinti parašu ir 

įstaigos antspaudu, kaip numato Elektroninių dokumentų nuorašų spausdinimo rekomendacijos, ir 

atiduoti mirusiojo artimiesiems. 

7. Užpildžius popierinį mirties liudijimą, gydytojas privalo patvirtinti gydytojo spaudu, parašu ir 

įstaigos antspaudu ir atiduoti asmenims, turintiems teisę jį gauti. Medicininį mirties liudijimą 

gavęs asmuo, pasirašo šaknelėje, kuri saugojama įstaigoje. 

8. Popierinio mirties liudijimo kopijos, patvirtintos direktoriaus ar išrašiusio gydytojo parašu ir 

įstaigos antspaudu, tą pačią išrašymo dieną elektroniniu būdu siunčiamos el. p. 

dalija.dauniene@raseiniai.lt, o kiekvieno mėnesio pabaigoje perduodamos Raseinių civilinės 

metrikacijos įstaigai tiesiogiai. 



9. ESPBĮ IS užpildytas ir atspausdintas medicininio mirties liudijimo nuorašas bei popierinis 

užpildytas mirties liudijimas registruojamas medicininių mirties liudijimų išdavimo registracijos 

žurnale, patvirtintame VšĮ Ariogalos PSPC direktoriaus 2017-01-02 įsakymu Nr. 01-11-01.  

10. Medicininių mirties liudijimų išdavimo registracijos žurnalas laikomas įstaigos registratūroje. 

 

III. MIRUSIŲJŲ ASMENS DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS BEI PERDAVIMAS 

 

11. Vadovaujantis Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 7 str. 4 dalimi, mirusiojo piliečio 

asmens tapatybės kortelė ar pasas grąžinami teritorinei policijos įstaigai per ASPĮ, nustačiusią 

asmens mirties faktą, todėl VšĮ Ariogalos PSPC privalo užtikrinti mirusio asmens tapatybės 

dokumentų surinkimą ir perdavimą teritorinei policijos įstaigai. 

12. Gydytojas, išrašęs mirties liudijimą, privalo informuoti artimuosius, kad mirusiojo pasas turi būti 

perduotas artimiausiam policijos skyriui. Mirusiojo artimiesiems pageidaujant, mirusiojo asmens 

dokumentą gali grąžinti patys į artimiausią policijos skyrių. 

13. Pristačius velionio artimiesiems mirusio piliečio asmens dokumentą, gydytojas privalo priimti ir 

užregistruoti mirusiojo piliečio asmens dokumentų grąžinimo registracijos žurnale, patvirtintame 

VšĮ Ariogalos PSPC direktoriaus 2017-01-02 įsakymu Nr. 01-11-02, kuriame raštiškai pasirašo 

priėmęs asmens dokumentą gydytojas ir atidavęs asmens dokumentą asmuo. 

14. Mirusiojo piliečio asmens dokumentų grąžinimo registracijos žurnalas laikomas įstaigos 

registratūroje. 

15. Mirusiojo piliečio asmens dokumentai perduodami sekretorei-administratorei ir laikomi įstaigos 

seife buhalterijoje. 

16. Kiekvieno mėnesio pabaigoje mirusiųjų piliečių asmens dokumentai perduodami Raseinių 
policijos skyriui. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

18. Šis Aprašas skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje. 

 

_____________________________ 

 


