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Ukmergės rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2016 m. sausio 28 d. priėmė
sprendimą Nr. 7-1, kuriuo patvirtino Žmonių palaikų laidojimo ir kapinių lankymo Ukmergės
rajone tvarką (toliau – Ukmergės kapinių aprašas).
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktas nustato, kad
vietos savivalda yra grindžiama savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų
sprendimų teisėtumu, t. y. savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo
subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų
teisės aktų reikalavimus.
2017 m. kovo 4 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d.
nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo
įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) pakeitimai. Atsižvelgiant į tai
kyla būtinybė suderinti Ukmergės kapinių aprašo nuostatas su Nutarimu patvirtintomis
taisyklėmis ir aprašais.
Pastebime, jog 2017 m. sausio 1 d., įsigaliojus Civilinės būklės aktų registravimo
įstatymo nuostatoms, popieriniai gimimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo, mirties, vardo,
pavardės, tautybės keitimo liudijimai nebeišduodami. Nutarimu patvirtintose taisyklėse ir
tvarkose buvo patikslintas terminas „mirties liudijimas“ ir šiuo metu galiojančiuose teisės
aktuose atitinkamai yra vartojamas terminas „medicininis mirties liudijimas“. Atsižvelgiant į
tai, Ukmergės kapinių aprašo 6, 7 punktus ir 13 dalies 3 papunktį siūlytina patikslinti,
suderinant su galiojančiais aukštesnės galios teisės aktais.
Nutarimu patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių 17 punkte nustatyta, jog formuojant
naują kapą esamoje kapavietėje arba laidojant kape pakartotinai, kapavietės ribas leidžiama
pakeisti tik tuo atveju, jeigu toks pakeitimas būtinas laidojimui, galimas pagal kapinių planą ir
tik tiek, kiek tai būtina laidojimui. Tuo tarpu Ukmergės kapinių taisyklių 17 punkte nurodyta,
jog formuojant naują kapą esamoje kapavietėje arba laidojant kape pakartotinai, kapavietės
ribos gali būti pakeistos, jeigu toks pakeitimas galimas pagal kapinių planą. Pastebime, jog
kapaviečių ribų keitimas yra leidžiamas tik kai tai yra būtina laidojimui, todėl Ukmergės
kapinių aprašas turi būti patikslintas minima aplinkybe.
Nutarimu patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių 23 punkte aptartas kapaviečių
pripažinimas neprižiūrimomis. Minėtas punktas buvo pakeistas ir dabar numato imperatyvią
tvarką ir procedūrą kaip turi vykti pripažinimo procesas. Kapinių prižiūrėtojas papildomai prie

2

įspėjimo raštu turi nurodyti kapavietės nesutvarkymo pasekmes, o - atsakingam asmeniui per 1
metus nesutvarkius kapavietės - per 5 darbo dienas informuoti savivaldybės vykdomąją
instituciją ir religinę bendruomenę ar bendriją, jeigu konfesinių kapinių priežiūrą pagal kapinių
perdavimo sutartį organizuoja religinė bendruomenė ar bendrija, apie galbūt neprižiūrimą
kapavietę ir pateikti jos duomenis. Savivaldybės vykdomoji institucija gautus duomenis apie
galbūt neprižiūrimą kapavietę per 5 darbo dienas paskelbia savivaldybės interneto svetainėje.
Sprendimą dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne
vėliau kaip po 3 metų nuo duomenų apie galbūt neprižiūrimą kapavietę paskelbimo
savivaldybės interneto svetainėje dienos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka priima
savivaldybės vykdomosios institucijos sudaryta komisija, apžiūrėjusi kapavietę ne rečiau kaip
3 kartus per metus ir ne dažniau kaip kas 3 mėnesius. Ukmergės kapinių aprašo 39 punkte nėra
nurodyta, jog prie įspėjimo turi būti nurodytos pasekmės, taip pat numatytas trumpesnis
skelbimo (1 metai) apie neprižiūrimą kapavietę terminas. Įvertinus tai, kyla būtinybė aptartas
nuostatas suderinti su pasikeitusiu aukštesnės galios teisiniu reglamentavimu.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu siūlau svarstyti Ukmergės
kapinių aprašo 6, 7 punktų, 13 punkto 3 papunkčio, 17 ir 39 punktų pakeitimo klausimą
suderinant Ukmergės kapinių aprašą su Nutarimu patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklėmis.
Šis teikimas turi būti apsvarstytas artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne
vėliau kaip per 1 mėnesį nuo teikimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės
atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Per nustatytą terminą
nepatenkinus teikimo/nepranešus apie teikimo patenkinimą/atsisakius jį tenkinti, Vyriausybės
atstovas turi pareigą skųsti savivaldybės tarybos veiksmus ar neveikimą Administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Informuoju, jog vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 6
straipsnio 1 dalies 5 punktu, Vyriausybės atstovas turi teisę nustatyti kitą nurodytų veiksmų
įvykdymo terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto
motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4
straipsnio 9 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia
informacija supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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