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DĖL VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ANTAKALNIO KAPINĖMIS, KOMPLEKSO   (U. K. 

36243) TERITORIJOS SUTVARKYMO, STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR ŠIŲ DARBŲ 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) 

Vilniaus departamentas, susipažinęs su Jūsų 2020 m. gruodžio 4 d. skundu „Dėl Vilniaus senųjų kapinių, 

vadinamų Antakalnio kapinėmis, komplekso (u. k. 36243) teritorijos sutvarkymo, statinių projektavimo ir šių 

darbų projektinių pasiūlymų“ (toliau – Skundas), pagal kompetenciją teikia atsakymą. 

Dėl projektinių pasiūlymų, informuojame, kad NVSC kompetencijai dalyvaujant statybos procese 

nepriskirta tikrinti projektinių siūlymų atitikimo visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams.  

Dėl neveikiančių kapinių statuso suteikimo, informuojame, kad kapinės priskiriamos 

neveikiančioms, riboto laidojimo arba veikiančioms, išskyrus naujas kapines, kurios priskiriamos 

veikiančioms (ir tai nurodoma jų steigimo dokumentuose), savivaldybės tarybos sprendimu, suderinus su 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu padaliniu ir NVSC. NVSC, 

vadovaudamasis Kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 

19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės 

aktų patvirtinimo“, 5 p. nuostatomis, derinimą pateikia arba atsisako derinti tik gavęs savivaldybės 

administracijos prašymą.  

Informuojame, kad kiti klausimai nepriskirtini NVSC kompetencijai. Nepersiunčiame Jūsų skundo, 

kadangi jis yra adresuotas Vilniaus miesto savivaldybei.  

Informuojame Jus, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Visuomenės sveikatos saugos 

informacinėje sistemoje (toliau – VSSIS). Asmens duomenų tvarkymo tikslas – grupuoti ir analizuoti tam tikrą 

veiklą vykdančių, leidimus turinčių asmenų duomenis. Asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. VSSIS valdytoja yra Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188603472, adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506, 

Vilnius.  Jūs turite teisę, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, susipažinti su VSSIS tvarkomais 

savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. 

Informuojame, kad jeigu nesutinkate su atsakymu į Jūsų prašymą (skundą), ne vėliau kaip per 1 

mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos turite teisę paduoti skundą savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių 

ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. 

 

Vilniaus departamento direktorė                                                                                              Rolanda Lingienė 
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