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DĖL ANTAKALNIO KAPINIŲ TERITORIJOS SUTVARKYMO PROJEKTO

Jūsų raštas išnagrinėtas savivaldybės įmonėje „Vilniaus planas“ ir Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriuje. Projekto rengėjai jau 
atsakė į Jūsų pateiktus klausimus, Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius teikia papildomą 
informaciją.

Atsakydami į klausimą dėl kapinių statuso pranešame, kad Antakalnio kapinės visada turėjo 
veikiančių kapinių statusą. Jose yra formuojamos naujos kapavietės valstybės vadovų palaidojimo 
vietoje, Menininkų kalnelyje, Signatarų kvartale, karininkų laidojimo kvartale.

Pakartotinai akcentuojame, kad Antakalnio kapinių plėtra nenumatyta. Naujas kvartalas yra 
projektuojamas esamoje kapinių teritorijoje. Po projektinių sprendinių svarstymo su gyventojais 
atsižvelgta į jų, kultūros paveldo apsaugos specialistų, istorikų, archeologų siūlymus. Visos naujos 
kapavietės bus įkomponuotos į neužlaidotas vietas jau esamoje kapinių struktūroje atsižvelgiant į 
istorinių ir archeologinių tyrimų rezultatus.

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos yra 
išsiųstas raštas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 3 priedo 2 
lentelėje nurodytų Komunalinių objektų sanitarinių apsaugos zonų dydžių išaiškinimo. Lentelėje 
nurodyta, kad steigiamoms naujoms kapinėms ir plečiamoms įsteigtų kapinių teritorijoms yra 
nustatoma 100 m sanitarinė apsaugos zona. Kadangi naujos kapavietės yra projektuojamos kapinių 
ribose, 100 m sanitarinė apsaugos zona neturėtų būti taikoma. Kiti Jūsų nurodyti teisės aktai su 
projektu nesusiję.

Taip pat pranešame, kad pasitelkus inventorinius planus ir dokumentus saugomus Kultūros 
paveldo departamente prie Kultūros ministerijos nustatyta, kad dabar esantis miško kelias neveda per 
kapavietes ar senus palaidojimus. Jis žymimas ir senuose inventoriniuose planuose.

Projektuojamame kvartale numatyta pjauti tik ligotus medžius. Naujos administracinės 
patalpos, automobilių stovėjimo aikštelė po projektinių sprendinių aptarimo neprojektuojami, dėl 
kapinių tvoros yra sprendžiama ir bus priimtas palankiausias variantas. Į kapines iš Šilo gatvės 
vedančiu taku galės važiuoti tik kapines aptarnaujantis transportas. Laidotuvių procesijos keliaus per 
pagrindinį įėjimą iš Karių kapų g. pusės, todėl jų Šilo g. gyventojai nematys.

Skyriaus vedėjas           Gintautas Runovičius
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