
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  
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nutarimu Nr. 1207 

 

KAPINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109 

 

1. Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato 

kapinių, kuriose laidojami žmonių palaikai, balzamuoti ir (ar) kremuoti žmonių palaikai, priežiūros 

organizavimo tvarką. 

2. Pagal šį aprašą savivaldybės organizuoja visų jų teritorijoje esančių kapinių priežiūrą. 

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Kapinių 

tvarkymo taisyklėse.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 574, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09266 

 

II. SKYRIUS  

KAPINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109 

 

4. Savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priežiūrą organizuoja ir lėšas priežiūrai skiria 

savivaldybė. Konfesinių kapinių priežiūrą kapinių perdavimo sutartyse numatyta tvarka taip pat gali 

organizuoti ir (ar) finansuoti juridinio asmens teises turinčios religinės bendruomenės ar bendrijos 

(toliau vadinama – religinės bendruomenės ar bendrijos).  

5. Viešosioms kapinėms prižiūrėti savivaldybė paskiria kapinių prižiūrėtoją ir su juo sudaro 

kapinių priežiūros sutartį.  

6. Savivaldybė paskiria kapinių prižiūrėtoją konfesinėms kapinėms prižiūrėti ir su juo sudaro 

kapinių priežiūros sutartį tuo atveju, kai kapinių perdavimo sutartyje nenumatyta, kad konfesinių 

kapinių prižiūrėtoją skiria religinė bendruomenė ar bendrija. Jeigu pagal kapinių perdavimo sutartį 

konfesinių kapinių priežiūrą organizuoja ir kapinių prižiūrėtoją skiria religinė bendruomenė ar 

bendrija, kapinių priežiūros sutartį su paskirtu kapinių prižiūrėtoju sudaro religinė bendruomenė ar 

bendrija. Kai konfesinių kapinių prižiūrėtojas yra fizinis asmuo, su juo religinė bendruomenė ar 

bendrija sudaro darbo sutartį. 

7. Kai šio aprašo 6 punkte nustatytu atveju konfesinėms kapinėms prižiūrėti kapinių prižiūrėtoją 

paskiria ir su juo kapinių priežiūros sutartį sudaro savivaldybė, konfesinėms kapinėms paskirtą 

kapinių prižiūrėtoją savivaldybė iki kapinių priežiūros sutarties sudarymo supažindina pasirašytinai 

su religinės bendruomenės ar bendrijos nustatyta konfesinėms kapinėms laidojimo ir kapinių 

lankymo tvarka ir apie supažindinimą pažymi kapinių priežiūros sutartyje. Konfesinių kapinių 

prižiūrėtojas privalo laikytis religinės bendruomenės ar bendrijos konfesinėms kapinėms nustatytos 

laidojimo ir kapinių lankymo tvarkos.  

8. Kapinių prižiūrėtojas kapinėse turi palaikyti švarą ir tvarką, registruoti duomenis laidojimų ir 

kapaviečių statinių registravimo žurnale, atlikti kitas Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo 

įstatyme, Kapinių tvarkymo taisyklėse ir sutartyje su savivaldybe arba religine bendruomene ar bendrija 

numatytas funkcijas. Kapinių prižiūrėtojas užtikrina, kad kapinėse būtų vandens (iš gręžinių, šachtinių 

šulinių, centralizuoto vandentiekio tinklų vanduo būtų atvežamas cisternomis pagal nustatytą grafiką ir 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=32b502a0af0c11e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e213f6a0111611e58569be21ff080a8c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=32b502a0af0c11e5b12fbb7dc920ee2c


panašiai), kapinių teritorijoje susidarančios atliekos būtų tvarkomos pagal suderintą su savivaldybe ir (ar) 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi atliekų surinkimo grafiką. Atliekų surinkimo 

priemones pripildžius atliekų anksčiau, negu numatyta grafike, kapinių prižiūrėtojas organizuoja 

papildomą šių atliekų surinkimą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 574, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09266 

 

III. SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109 

 

9. Kapinių teritorijoje pagal poreikį turi būti pastatytos atliekų surinkimo priemonės, atliekos 

surenkamos ir išvežamos į atliekų apdorojimo įrenginius. 

10. Kitus kapinių priežiūros organizavimo klausimus, kurie neaptarti šiame apraše, sprendžia 

savivaldybės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais.  
Skyriaus pakeitimai: 

Nr. 574, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09266 

 

_________________ 
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