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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŽMOGAUS PALAIKŲ GABENIMO, SAUGOJIMO IR NENUSTATYTOS
TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO ORGANIZAVIMO VISAGINO
SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019 m. gruodžio ___ d. Nr. TS-___
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Žmogaus palaikų gabenimo patologinės
anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-157/1V-118 „Dėl Žmogaus palaikų gabenimo patologinės
anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16
punktu, Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-725 „Dėl
Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7
punktu, n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Žmogaus palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės
žmogaus palaikų laidojimo organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d.
sprendimą Nr. TS-97 „Dėl Mirusiųjų ne stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje apžiūrėjimo,
pervežimo atlikti teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimus bei laikino laikymo Visagino
savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
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PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
2019 m. gruodžio __ d. sprendimu Nr. TS-__

ŽMOGAUS PALAIKŲ GABENIMO, SAUGOJIMO IR NENUSTATYTOS
TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO ORGANIZAVIMO VISAGINO
SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žmogaus palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų
laidojimo organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato žmogaus
palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar žmogaus palaikų gabenimo teismo medicinos
ekspertizėms ir tyrimams, nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir palaikų, dėl kurių mirusiojo
artimieji nesikreipia, taip pat žuvusiųjų ir mirusiųjų laikymo (saugojimo) sąlygas, sprendimo laidoti
nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus ir kapavietės skyrimo Visagino savivaldybėje (toliau –
Savivaldybė) tvarką.
2. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir žmogaus palaikų, dėl kurių atsiėmimo
mirusiojo artimieji nesikreipia, laikymas (saugojimas) ir laidojimas organizuojamas, kai yra
žinoma, kad Savivaldybės teritorijoje asmuo nuolat gyveno arba Savivaldybės teritorijoje buvo
aptikti žmogaus palaikai ir tyrimo metu jo tapatybės nustatyti nepavyko, arba buvo nustatytas
mirties faktas asmens, neturinčio nuolatinės gyvenamosios vietos.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės
įstatyme, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos žmogaus
mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatyme ir Kapinių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos
žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
ŽMOGAUS PALAIKŲ GABENIMAS
4. Mirusiųjų, žuvusiųjų, nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir palaikų, dėl kurių
mirusiojo artimieji nesikreipia, gabenimo paslaugos apima pirminį palaikų iš įvykio vietos vežimą,
žmogaus palaikų gabenimą patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir
tyrimams atlikti, palaikų laikymą (saugojimą), laidojimą.
5. Konstatavus mirties faktą, žmogaus palaikus patologinės anatomijos tyrimams ar
teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams gabena Savivaldybės administracijos Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas paslaugų teikėjas (toliau –
Paslaugos teikėjas) pagal sutartyje nustatytas sąlygas.
6. Jei žmogus mirė asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ), teikiančioje
stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, žmogaus palaikus patologinės anatomijos
tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams gabena laidojimo paslaugų teikėjas, su
kuriuo ASPĮ yra pasirašiusi sutartį, arba ASPĮ savo transportu.
7. Savivaldybės administracija apie atrinktą Paslaugos teikėją turi informuoti
Savivaldybės teritorijoje esantį policijos komisariatą, prokuratūrą, teismo medicinos ekspertizes ir
tyrimus atliekančią įstaigą ar padalinį, Savivaldybėje esančias ASPĮ, taip pat paskelbti šią
informaciją Savivaldybės interneto svetainėje.
8. Žmogaus palaikai patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos
ekspertizėms ir tyrimams gabenami kartu su policijos ar prokuratūros pareigūno pateikta užduotimi
arba teismo nutartimi skirti medicinos ekspertizę į dokumentuose nurodytą teismo medicinos
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ekspertizės įstaigą. Teismo medicinos ekspertizės įstaigos nedarbo laiku žmogaus palaikai
gabenami laikinai saugoti į Paslaugų teikėjo nustatytą žmogaus palaikų saugojimo vietą.
9. Policijos ar prokuratūros pareigūnai Paslaugos teikėjui žmogaus palaikus kartu su
lydimaisiais dokumentais ir įvykio vietoje aptiktais mirusio asmens daiktais perduoda taip, kaip
nurodyta Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos
ekspertizėms ir tyrimams tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V157/1V-118 „Dėl Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo
medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarkos aprašo patvirtinimo“.
10. Paslaugos teikėjas visą parą (dvidešimt keturias valandas) turi užtikrinti
nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir žmogaus palaikų pervežimą laikinai saugoti į Paslaugų
teikėjo nustatytą žmogaus palaikų saugojimo vietą arba esant teisiniam pagrindui į šarvojimo ar
laidojimo vietą.
III SKYRIUS
ŽMOGAUS PALAIKŲ SAUGOJIMO TVARKA
11. Žmogaus palaikai turi būti saugomi vadovaujantis Lietuvos higienos norma
HN91:2013 ir kitais teisės aktais. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti paslaugos teikimą ištisą parą,
neišskiriant darbo, poilsio ir šventinių dienų.
12. Saugojimo paslauga gali būti teikiama šiais atvejais:
12.1. kai neaiški mirties priežastis, nustatyta ar įtariama smurtinė staigi arba netikėta,
tragiška mirtis arba mirusiajam jo paskutinio susirgimo metu nebuvo teikiama medicinos pagalba;
12.2. kai mirtis įvyko viešoje vietoje;
12.3. kai nustatyta arba įtariama, kad mirtis įvyko nuo gamybinės traumos,
apsinuodijimo, profesinės ligos, ypač pavojingos infekcinės ligos;
12.4. Savivaldybės teritorijoje aptiktų nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir
palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, po teismo medicinos tyrimų, kol
nustatyta teisės aktų tvarka bus išduotas leidimas laidoti;
12.5. kitais teisės aktų numatytais atvejais.
IV SKYRIUS
NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMAS
13. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimą organizuoja Savivaldybės
administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.
14. Sprendimą laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus Savivaldybės
administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, įsitikinęs parengtų dokumentų informacijos
teisingumu, priima kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo raštiško
prokuroro leidimo gavimo dienos.
15. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo organizuoja laidotuves,
dalyvauja laidojant nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus ir yra atsakingas, kad būtų tinkamai
įforminti Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-725
„Dėl Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau – Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo tvarka), 1 ir 2 prieduose
pateikti dokumentai bei organizuoja tinkamą jų saugojimą.
16. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų palaidojimo akto kopiją Savivaldybės
administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo pateikia leidimą laidoti davusiam prokurorui.
17. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus laidoja Paslaugos teikėjas, teisės aktų
nustatyta tvarka sudaręs su Savivaldybės administracija laidojimo paslaugų teikimo sutartį.
18. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikai laidojami kapinėse tam skirtose vietose.
Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikams ir palaikams, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji
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nesikreipia, įskaitant balzamuotus ir kremuotus, laidoti skiriama kapavietė arba niša kolumbariume
(jeigu toks yra).
19. Ant nenustatytos tapatybės žmogaus kapo pritvirtinama lentelė, kurioje nurodoma
palaikų palaidojimo data, kapavietės numeris, jeigu nustatyta žmogaus tapatybė, – vardas, pavardė,
gimimo ir mirties data. Užrašui tapus sunkiai įskaitomam arba dingus, lentelė turi būti nedelsiant
atnaujinta.
20. Duomenis apie palaidotus nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus registruoja
kapinių prižiūrėtojas pagal Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo
tvarkos aprašo 3 priedą.
21. Laidojant nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus dalyvauja Aprašo 15 punkte
nurodytas asmuo, taip pat kapinių prižiūrėtojas.
V SKYRIUS
APMOKĖJIMAS UŽ ŽMOGAUS PALAIKŲ GABENIMĄ PATOLOGINĖS
ANATOMIJOS TYRIMAMS AR TEISMO MEDICINOS EKSPERTIZĖMS IR
TYRIMAMS IR LAIKINO LAIKYMO PASLAUGAS
22. Už žmogaus palaikų gabenimą patologinės anatomijos tyrimams ar teismo
medicinos ekspertizėms ir tyrimams (esant policijos ar prokuratūros pareigūno pateiktai užduočiai)
ir laikino laikymo paslaugas, Paslaugų teikėjui Savivaldybės administracija apmoka iš Savivaldybės
biudžeto lėšų pagal su Paslaugų teikėju sudarytą Sutartį, jeigu:
22.1. miręs asmuo yra Savivaldybės gyventojas;
22.2. asmuo neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos, tačiau Visagino savivaldybės
teritorijoje buvo nustatytas jo mirties faktas;
22.3. mirusiojo artimieji nesikreipia dėl palaikų laidojimo;
22.4. rasti nenustatytos tapatybės palaikai, kurių mirties faktas nustatytas Savivaldybės
teritorijoje.
23. Už žmogaus palaikų gabenimą patologinės anatomijos tyrimams ar teismo
medicinos ekspertizėms ir tyrimams, reikalaujant artimiesiems (be policijos ar prokuratūros
pareigūno pateiktos užduoties), Paslaugų teikėjui apmoka mirusiojo artimieji.
24. Paslaugų teikėjas, kreipdamasis į Savivaldybės administraciją dėl apmokėjimo už
žmogaus palaikų gabenimą ir laikino laikymo paslaugas, Aprašo 22.1–22.4 papunkčiuose
nustatytais atvejais, privalo pateikti sąskaitas faktūras apie suteiktas žmogaus palaikų gabenimo ir
laikino laikymo paslaugas ir užpildytą Aprašo priedą. Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta visa
informacija apie suteiktą paslaugą (data, mirusiojo vardas, pavardė, nuvažiuoti km, laikino laikymo
trukmė).
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Paslaugų teikėjas atsako už žmogaus palaikų gabenimą patologinės anatomijos
tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams, laikino laikymo paslaugų teikimą
nustatytomis sąlygomis ir teisingų duomenų apmokėjimui pateikimą.
26. Kitus apraše nenumatytus žmogaus palaikų gabenimo, saugojimo, nenustatytos
tapatybės žmogaus palaikų laidojimo paslaugų teikimo klausimus sprendžia Savivaldybės
administracija teisės aktų nustatyta tvarka.
27. Šis aprašas gali būti keičiamas ir / ar naikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.
________________________
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