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KREMAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO PO ASMENS MIRTIES SUTARTIS   
 

201___ m. _______d. Nr.  
Vilnius 

 
 
 

AB „K2 LT“, atstovaujama direktoriaus Vytenio Labanausko, veikiančio pagal bendrovės 
įstatus (toliau vadinama – Kremavimo įmonė), 

 
ir Kremavimo paslaugą užsakantis asmuo___________________________, ____________ 

                                         (vardas, pavardė)                 (asmens kodas) 
 
ir Laidojantis  asmuo_____________________________________________, ___________ 

                                         (vardas, pavardė)                 (asmens kodas) 
 
toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sudarė šią 

kremavimo paslaugų teikimo po Kremavimo paslaugą užsakančio asmens mirties sutartį (toliau – 
Sutartis): 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Šia Sutartimi Kremavimo paslaugą užsakantis asmuo išreiškia valią po jo mirties  
kremuoti savo palaikus Kremavimo įmonėje, Kremavimo įmonė įsipareigoja kremuoti Kremavimo 
paslaugą užsakančio asmens palaikus, o Laidojantis asmuo įsipareigoja organizuoti Kremavimo 
paslaugą užsakančio asmens palaikų transportavimą į Kremavimo įmonę kremavimui, organizuoti 
urnos su kremuotais palaikais atsiėmimą bei apmokėti už suteiktas paslaugas kremavimo metu 
galiojančiomis kainomis. 

2. Šios  sutarties pagrindas - Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo  
nuostatos, susijusios su galimybe sudaryti kremavimo paslaugų teikimo po asmens mirties sutartį.   

3. Sutartis vykdoma šalių lygiateisiškumo, geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems tarpusavio 
interesams principais. 

4. Šalys negali nustatyti įsipareigojimų, kurių vykdymas teisės aktuose imperatyviai 
priskirtas Kremavimo įmonei. 

5. Ši sutartis yra vartojimo sutartis. 
 

II. ATSISKAITYMO TVARKA 

6. Už suteiktas kremavimo paslaugas Laidojantis asmuo atsiskaito pagal Kremavimo 
įmonės išrašytą PVM sąskaitą faktūrą. Išrašyta PVM sąskaita faktūra apmokama kremavimo dieną. 
Taip pat Laidojantis asmuo už suteiktas paslaugas gali apmokėti Kremavimo įmonei per 10 darbo 
dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos, jei kremavimo dieną sumokamas 70 procentų 
avansas. Neapmokėjus laiku PVM sąskaitos faktūros, mokami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo 
neapmokėtos sumos 

7. Kremavimo paslaugą užsakantis asmuo atsiskaito su Laidojančiu asmeniu jų tarpusavio 
nustatyta tvarka. 

8. Mirus Kremavimo paslaugą užsakančiam asmeniui, tačiau jam neatsiskaičius su 
Laidojančiu asmeniu, Laidojantis asmuo prisiima atsakomybę savo sąskaita atsiskaityti su 
Kremavimo įmone.  
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III. ŠALIŲ TEISĖS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR VYKDYMO TVARKA 

9. Kremavimo paslaugą užsakantis asmuo pareiškia, kad: 
9.1. jis išreiškia valią po jo mirties  kremuoti savo palaikus Kremavimo įmonėje; 
9.2. jis supranta, kad kiekvienas pilnametis veiksnus asmuo turi teisę Lietuvos Respublikos 

Žmonių palaikų laidojimo įstatymo nustatyta tvarka pareikšti valią (sutikimą ar nesutikimą) dėl 
savo palaikų kremavimo; 

9.3. asmens valia (sutikimas ar nesutikimas) dėl jo palaikų kremavimo po mirties gali būti  
pareiškiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka testamente arba kitame notaro 
ar kito įstatymų įgalioto asmens patvirtintame valios pareiškimo dokumente arba pagal trišalę 
kremavimo paslaugų teikimo po jo mirties sutartį su kremavimo įmone ir laidojančiu asmeniu; 

9.4. nė vienas asmuo negali būti paskirtas (nurodytas) laidojančiu asmeniu prieš jo valią; 
10. Laidojantis asmuo pareiškia, kad: 
10.1. jis supranta šios sutarties esmę ir įsipareigoja transportuoti į Kremavimo įmonę  

Kremavimo paslaugą užsakančio asmens palaikus kremavimui, organizuoti urnos su kremuotais 
palaikais atsiėmimą bei apmokėti už suteiktas paslaugas kremavimo metu galiojančiomis kainomis; 

10.2. laidojantis asmuo įsipareigoja užtikrinti Kremavimo paslaugas užsakančio asmens  
pareikštos valios įgyvendinimą po ją pareiškusio asmens mirties ir kremavimo paslaugų sutarties 
vykdymą; 

10.3. Laidojantis asmuo be svarbių priežasčių negali atsisakyti prisiimtos pareigos užtikrinti  
pareikštos valios įgyvendinimą po Kremavimo paslaugas užsakančio asmens mirties.   

11. Kremavimo įmonė įsipareigoja kremuoti Kremavimo paslaugą užsakančio asmens 
palaikus.  

12. Jeigu mirus Kremavimo paslaugas užsakančiam asmeniui, nežinoma, kur yra Laidojantis 
asmuo, arba jei Laidojantis asmuo dėl objektyvių priežasčių negali vykdyti įsipareigojimų ar 
atsisako būti Laidojančiu asmeniu, valią dėl kremavimo vykdo asmenys, nurodyti Lietuvos 
Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme. 

13. Vėliau pareikšta Kremavimo paslaugas užsakančio asmens valia dėl kremavimo 
panaikina pirmiau pareikštą valią dėl kremavimo. 

14. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai apie adreso ir kitos kontaktinės 
informacijos pasikeitimus.  

15. Kremavimo įmonė: 
15.1. šalims įvykdžius įsipareigojimus, kremuoti Kremavimo paslaugas užsakančio asmens 

palaikus. 
15.2. savo interneto tinklapyje skelbia informaciją apie ilgalaikius (t. y. jei kremavimas 

nebus vykdomas ilgiau nei penkias dienas) kremavimo įrangos remonto darbus, taip pat kitą 
aktualią informaciją. 

15.3. įsipareigoja sudaryti galimybę Kremavimo paslaugas užsakančiam asmeniui ir (arba) 
Laidojančiam asmeniui apsilankyti Kremavimo įmonėje atskirai suderintu laiku. 

16. Šalys veikia savo vardu, pagal šią sutartį viena šalis neperduoda įgaliojimų veikti kitos 
šalies vardu. 

 
IV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 
17. Laidojantis asmuo turi teisę nutraukti šią sutartį, įspėjęs kitas šalis ne vėliau kaip prieš 

šešis mėnesius iki planuojamos sutarties nutraukimo dienos.   
18. Kremavimo įmonė turi teisę nutraukti šią sutartį, įspėjusi kitas šalis ne vėliau kaip prieš 

šešis mėnesius iki planuojamos sutarties nutraukimo dienos.  
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19. Kremavimo paslaugas užsakantis asmuo turi teisę bet kada nedelsiant atsisakyti valios 
būti kremuotam po mirties ir apie tai nedelsiant privalo informuoti šalis per protingą terminą arba 
išreikšt savo valią kita teisės aktuose nustatyta forma. 

20. Iki sutarties nutraukimo bet kurios šalies iniciatyva, Laidojantis asmuo privalo grąžinti 
Kremavimo paslaugas užsakančiam asmeniui visas pinigų sumas, kurias jis gavo pagal šią sutartį.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki šalių įsipareigojimų įvykdymo. 
22. Sutartis sudaroma trimis egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai ir įsigalioja nuo jos 

pasirašymo dienos.  
23. Bet kokie nesutarimai, kylantys vykdant ar taikant šią Sutartį, sprendžiami Šalių  

derybomis. 
24. Sutartis keičiama, papildoma arba nutraukiama Šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai ar 

papildymai, parengti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų, tampa neatskiriama šios 
Sutarties dalimi. 

25. Kremavimo paslaugas užsakantis asmuo ir Laidojantis asmuo sutinka, kad jų asmens 
duomenis tvarkytų Kremavimo įmonė. 

26. Kremavimo paslaugas užsakančio asmens ir Laidojančio asmens tapatybės nustatytos. 
  

IV. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI 

  
Kremavimo įmonė: 
AB „K2 LT“ 
Įmonės kodas  301950535 
PVM kodas LT100004381212 
Adresas: Metalistų g. 3, Kėdainiai 
A.s. LT91 7300 0101 1084 9242 
AB „Swedbank“, Banko kodas 73000 
Tel./faksas  +370 347 55560 
El. paštas: adminstracija@krematoriumai 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre 
 
 
_________________________A.V. 
Direktorius Vytenis Labanauskas 

  
Laidojantis asmuo: 
________________________ 
Asmens kodas _____________ 
Adresas___________________ 
__________________________ 
Tel.   
Faks.   
El.paštas:   
  
_____________________ ______ 
(vardas, pavardė) 
  
 
Kremavimo paslaugas užsakantis 
asmuo: 
________________________ 
Asmens kodas _____________ 
Adresas___________________ 
Tel.   
Faks.   
El.paštas:   
 ______________________ ______ 
(vardas, pavardė) 
 


