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VISUOMENĖS IR KAPINĖSE PALAIDOTŲ ASMENŲ ARTIMŲJŲ GIMINAIČIŲ 

INFORMAVIMO APIE KAPINIŲ PANAIKINIMĄ  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109 

 

1. Visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių 

panaikinimą tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato informaciją, kurią kapinių 

prižiūrėtojas apie savivaldybės tarybos priimtą sprendimą panaikinti kapines skelbia visuomenei ir 

raštu pateikia kapinėse palaidotų asmenų artimiesiems giminaičiams, jeigu jų adresus kapinių 

prižiūrėtojas žino, taip pat šios informacijos skelbimo tvarką ir priemones.  

2. Šiame apraše vartojama sąvoka „artimieji giminaičiai“ – asmenys, nurodyti Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje. 

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų 

laidojimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109 

 

II. SKYRIUS  

VISUOMENĖS IR KAPINĖSE PALAIDOTŲ ASMENŲ ARTIMŲJŲ GIMINAIČIŲ 

INFORMAVIMAS  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109 

 

3. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą panaikinti kapines, apie priimtą sprendimą per 3 

darbo dienas informuojamas kapinių prižiūrėtojas. Kapinių prižiūrėtojas per 15 darbo dienų nuo 

sprendimo priėmimo privalo informuoti visuomenę, pateikdamas šio aprašo 4 punkte nurodytą 

informaciją šiais būdais: 

3.1. paskelbti nacionaliniame laikraštyje, per nacionalinio transliuotojo radiją, esant galimybei, 

ir per televiziją; 

3.2. paskelbti vietiniame laikraštyje, per vietinio transliuotojo radiją ir (ar) televiziją; 

3.3. paskelbti kapinių, dėl kurių panaikinimo priimtas sprendimas, informacinėje lentoje; 

3.4. paskelbti savo interneto svetainėje (jeigu ją turi). 

4. Informacijoje nurodoma: 

4.1. savivaldybės taryba, priėmusi sprendimą panaikinti kapines; 

4.2. savivaldybės tarybos sprendimo antraštė, sprendimo priėmimo data ir numeris; 

4.3. kapinių, dėl kurių panaikinimo priimtas sprendimas, pavadinimas ir adresas; 

4.4. data, nuo kurios panaikinamos kapinės; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=32b502a0af0c11e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=32b502a0af0c11e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=32b502a0af0c11e5b12fbb7dc920ee2c


4.5. kapinės, į kurias bus perkeliami panaikinamose kapinėse palaidoti žmonių palaikai, žemė 

ir žolinė pievų danga, kurioje yra išbarstyti ar užkasti į žemę kremuoti žmonių palaikai. Šiame punkte 

nurodyta informacija skelbiama, jeigu kapines buvo būtina panaikinti nepasibaigus kapo ramybės 

laikotarpiui po žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kape;  

4.6. asmuo, į kurį galima kreiptis dėl papildomos informacijos apie kapinių panaikinimą. 

5. Kapinėse, dėl kurių panaikinimo savivaldybės taryba priėmė sprendimą, palaidotų asmenų 

sutuoktinius ir artimuosius giminaičius, kurie kapinių prižiūrėtojui yra nurodę savo adresus, kapinių 

prižiūrėtojas per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo informuoja raštu (registruotu laišku), 

pateikdamas šio aprašo 4 punkte nurodytą informaciją. 

_________________ 


