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PAGRINDINIAI FAKTAI 
 

 Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra 28 veikiančios kapinės.  

 Sudarytų keturių sutarčių dėl Šilutės rajono savivaldybės keturių seniūnijų teritorijose esančių 
šešių kapinių skaitmeninimo ir sistemos aptarnavimo šalys: Šilutės rajono savivaldybės administracija 
– užsakovas ir UAB „Kapinių valdymo sprendimai“ – vykdytojas.  

 Sutartyse nurodyta 2-jų kapinių skaitmeninimo ir sistemos aptarnavimo bendra kaina. 
Sutartyse atskirai neišskirta dviejų objektų – kapinių bei atskirų paslaugų kainos (Šilutės miesto 
senosios ir Vainuto naujosios kapinės; Ž. Naumiesčio civilinės (naujosios) ir Švėkšnos naujosios 
kapinės; Ž. Naumiesčio civilinės (senosios) ir Vainuto senosios kapinės). 

 Suteikus pagal sutartį (2018-02-20 Nr. R5-123) paslaugas, vykdytojas pateikė visus nurodytus 
pateisinamuosius dokumentus, nustatytais terminais, iki apmokėjimo. 

 Suteikus paslaugas pagal tris sutartis, vykdytojas pateikė ne visus nustatytus pateisinamuosius 
dokumentus, (2020-05-29 Nr. R5-423; 2021-06-02 Nr. R5-289; 2022-03-25 Nr. R5-193), nepateiktos 
Paslaugų teikimo ataskaitos. Sutarčių 3 p. nurodyta, kad „vykdytojui už suteiktas paslaugas sumokama 
per 30 dienų pagal gautą sąskaitą - faktūrą pasirašius Suteiktų paslaugų aktą bei paslaugų teikimo 
ataskaitą.“  

 Už sutarties vykdymą atsakingas Ūkio skyriaus vyr. specialistas raštu nurodė, kad visos 
sutartys įvykdytos, tačiau nevykdė kontrolės dėl dokumentų pateikimo iki apmokėjimo. 

 Sąskaitose faktūrose, darbų perdavimo–priėmimo aktuose nurodyta 2-jų kapinių 
skaitmeninimo ir sistemos aptarnavimo bendra kaina, neišskirtos atskirų kapinių atliktų darbų sumos.  

 Pagrindiniuose apmokėjimo dokumentuose sąskaitose-faktūrose nurodomi skirtingi atliktų 
paslaugų kiekiai: vienetai, komplektai, hektarai. 

 Pasitaikė atvejų, kai neteisingai nurodyti apmokamų darbų kiekiai, hektarais: faktiškai kapinių 
plotas iš viso 4,08 ha, nurodyta, kad 1 ha (mokėjimo sumos nurodytos teisingai).  

 Išanalizavus Sutartis, kapinių skaitmeninimo paslaugos pirkimo specifikacijas bei apklausus 
Šilutės seniūnijos darbuotojus nustatyta, kad atsakingiems darbuotojams buvo suteikta prieiga prie 
sistemos, kad jie galėtų savarankiškai pildyti kapaviečių duomenis, atlikti nežinomų kapų 
identifikavimą ir administruoti visą reikalingą informaciją. 

 Nesivadovauta Vyriausybės nutarimo 19 str. Kapinių tvarkymo taisyklių 19 p., tik 
veikiančiose kapinėse prie įėjimo į kapines įrengta informacinės lentos – stendai (riboto laidojimo, 
neveikiančiose kapinėse stendai neįrengti). 

 Nesivadovauta Vyriausybės 2008-11-19 nutarimo 23, 24 p. reikalavimais: dėl neprižiūrimų 
kapaviečių pripažinimo, neprižiūrimų kapaviečių priežiūros organizavimo, Savivaldybės 
administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dėl neprižiūrimų kapaviečių priežiūros, neprižiūrimų 
(galbūt neprižiūrimų) kapaviečių duomenų paskelbimo interneto svetainėje. 

 Apklausus seniūnus, kiek per audituojamą laikotarpį buvo pripažinta kapinių neprižiūrimomis 
nustatyta, kad tokių veiksmų nebuvo atlikta (išskyrus Ž. Naumiesčio seniūniją). 

 Seniūnijų darbuotojams darbo funkcijos su „Cemety“ sistema dokumentiškai neįformintos 
(įsakymu ar pareigybės aprašymu). 
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 Šilutės rajono savivaldybės keturių seniūnijų teritorijose esančių šešių kapinių 2018-2022 m. 
skaitmeninimo ir sistemos aptarnavimo išlaidos – 45 566,04 Eur. 

 Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priežiūros išlaidos iš viso:  
2021 m. – 123 165,0 Eur; 2022 m. – 110 889,0 Eur (darbo užmokestis, komunalinių atliekų tvarkymas, 
vanduo, aplinkos tvarkymas). 

 Nustatyti sisteminiai atvejai, kai apie kapavietes plytelės „laiptuotos“, išsiklaipiusios. 
Nesilaikoma kapinių bendros tvarkos dėl klojamų plytelių skirtingų aukščių, kurie pavojingi (kelia 
grėsmę) bendruomenės nariams, lankantiems kapus. 

 Nustatyti atvejai, kai kapavietės netvarkomos ne vienerius metus, tačiau nepripažintos 
neprižiūrimomis: apaugusios žolėmis, sumedėjusiais laukiniais augalais, užrašai paminkluose 
nebeįskaitomi arba (ir) jų nebėra, kryžiai ir (ar) jų medinės liekanos mėtosi aplink kapavietės kontūrus 
(kurių ribos – daugiamečiai žolynai), paminklai pavojingai nusvirę, nugriuvę ir kt. 

Audito metu negalėjome pasisakyti dėl kapinių skaitmeninimo darbų atlikimo išbaigtumo: 

 Žemaičių Naumiesčio seniūnijos atsakinga darbuotoja, turinti prieigą prie sistemos 
įsipareigojo, kad suregistruos 2022 m. nesuskaitmenintas kapavietes (iki 20).  

 Šilutės seniūnijos senųjų ir naujųjų kapinių skaitmeninimas atliktas iš dalies, sutartiniai 
įsipareigojimai neįvykdyti. Nustatyti sisteminiai atvejai (200-500 kapaviečių), kai 2020 m. palaidotųjų 
kapavietės vieta pagal paiešką sistemoje nerasta – „?“ arba „tiksli vieta nežinoma“.  

 Neatlikta skaitmeninimo darbų vykdymo kokybės kontrolė – neatlikta surinktų duomenų 
patikra, nešalinami neatitikimai, registruojami netikslūs kapaviečių duomenys. 

 Šilutės seniūnijos darbuotojai patvirtino, kad faktinius Šilutės seniūnijos teritorijoje esančių 
kapinių skaitmeninimo darbus atliko ne tik UAB „Kapinių valdymo sprendimai“, bet ir UAB „Šilutės 
komunalininkas“ ; nuo 2022-08-11 UAB „Raguvilė“. 

 Dėl Laučių k. I-ųjų evangelikų liuteronų senųjų kapinių nesutarimai su fiziniu asmeniu vyksta 
nuo 2018 metų, vykdomos teisės aktais nustatytos procedūros dėl Žemės sklypo projekto rengimo, 
kurios neužbaigtos (iki 2022-12-31). 

 
Audito tikslas ir apimtis 

 

Audito tikslas – įvertinti, ar tinkamai vykdoma Savivaldybės kapinių priežiūros organizavimo 
funkcija.  

Audito subjektas – Savivaldybės administracija, vykdanti kapinių priežiūros funkciją.  
Audito objektas – Savivaldybės teritorijoje esančios kapinės. 
Audituojamas laikotarpis – 2021–2022 metai (pagal poreikį gali būti panaudoti ir ankstesnių 

laikotarpių duomenys). Auditas atliktas vadovaujantis tarptautiniais audito ir tarptautiniais aukščiausiųjų 
audito institucijų standartais, audito metodikomis.  

Savivaldybės savarankiškos kapinių priežiūros funkcijos vykdymo atitikties auditą atliko 
Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja Judita Subačienė. 

Audito apribojimai: 
- Savivaldybėje ritualinių paslaugų teikimas užtikrinamas, vykdant Šilutės rajone gyvenusių ir 

mirusių vienišų asmenų, neturinčių giminių ir artimųjų, galinčių juos palaidoti, bei mirusių asmenų, 
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kuriuos atsisako palaidoti giminės ir artimieji, palaikų transportavimo, paruošimo laidojimui karste arba 
kremavimui ir palaikų palaidojimo, o taip pat ir nenustatytos tapatybės asmenų, kurių palaikai rasti 
Šilutės rajone palaikų transportavimo, paruošimo laidojimui karste arba kremavimui ir palaikų 
palaidojimo, kapaviečių įrengimo kremuotų palaikų laidojimo paslaugas. Audito procedūros šioje srityje 
nebuvo atliekamos, kadangi audito tikslas – įvertinti, ar tinkamai vykdoma Savivaldybės kapinių 
priežiūros organizavimo funkcija. 

- Visiškas užtikrinimas yra neįmanomas dėl įgimtų kontrolės apribojimų ir to fakto, kad 
netikrinome visų 100 proc. operacijų bei pavyzdžių.  

Audito apimtis ir taikyti metodai aprašyti 1 priede, audito metu naudotasi šaltiniais, kurie 
nurodyti 2 priede. 

Atlikdami auditą, darėme prielaidą, kad visi pateikti dokumentai yra teisingi, išsamūs ir 
galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus.  

 
Įžanga 
 
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 41 d., ritualinių paslaugų teikimo 

užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas  – savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų 
nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos.  

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 31 str.1 nurodo, kad „savivaldybių 
vykdomosios institucijos, vadovaudamosi šiuo įstatymu ir kitais teisės aktais, Vyriausybės nustatyta 
tvarka organizuoja kapinių priežiūrą, koordinuoja ir kontroliuoja kapinių prižiūrėtojų darbą“. 

Savivaldybės iki 2023 m. sausio 1 d. privalo savo interneto svetainėje paskelbti pagal 
Vyriausybės nustatytus reikalavimus sudarytą ir savivaldybės tarybos patvirtintą visų savivaldybės 
teritorijoje esančių veikiančių, riboto laidojimo ir neveikiančių kapinių sąrašą. Šis sąrašas turi būti 
atnaujinamas ir tvirtinamas ne rečiau kaip kartą per metus2.  

Savivaldybės kapinių žemės sklypus iki 2028 m. sausio 1 d. privalo įregistruoti Nekilnojamojo 
turto registre Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta 
tvarka, teikdamos pirmenybę į Kultūros vertybių registrą įrašytų kapinių žemės sklypų įregistravimui3.  

Kapinių priežiūros organizavimo funkcija Savivaldybėje apima leidimo laidoti išdavimo, 
kapaviečių ar kolumbariumo nišų skyrimo ir laidojimo jose, kapinių priežiūros ir kitų su kapinių 
tvarkymu susijusių darbų ir paslaugų atlikimu. 

Pagrindinės sąvokos: 
Kapas – vieta, kurioje užkasti žmogaus (žmonių) palaikai. 
Kapavietė – nustatytas ribas turintis žemės plotas kapinėse, skirtas kapui, rūsiui, kolumbariumui ar 

kitai laidojimo vietai, kur bus laidojami žmogaus palaikai, taip pat ir balzamuoti ar kremuoti.  
Kapinės – žemės plotas žmogaus palaikams, taip pat kremuotiems ar balzamuotiems, laidoti 

kapuose, rūsiuose, kolumbariumų nišose ar kitose vietose, kuriose išbarstomi arba užkasami kremuoti 
žmogaus palaikai.4  

                                                             
1
 Žmonių palaikų laidojimo 2007-12-20 įstatymas Nr. X-1404 (su vėlesniais pakeitimais), 31 str. 

2
 Žmonių palaikų laidojimo 2022-05-12 įstatymas Nr. XIV-1086, 33 str. 3 d. 

3
 Ten pat. 

4
 Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo 2015-05-14 įstatymas Nr. XII-1711, 2.2-2.4. str. 
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Kapo ramybės laikotarpis5
 – laikas, per kurį iki kaulų suyra nekremuoti žmogaus palaikai. 

Konkrečią kapo ramybės laikotarpio trukmę kapinėse, atsižvelgdamas į grunto sudėtį ir į tai, ar kape 
palaidotas asmuo sirgo pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga, nustato kapinių prižiūrėtojas, 
remdamasis hidrogeologinio tyrimo rezultatais ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) išvada. Kapo 
ramybės laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 25 metai.  

Veikiančioms kapinėms priskiriamos kapinės, kuriose gali būti formuojamos naujos kapavietės, 
formuojami nauji kapai, pakartotinai laidojama esamuose kapuose, laidojama kolumbariumuose, 
laidojimo rūsiuose arba išbarstant kremuotus žmogaus palaikus pelenų barstymo lauke. 

Kapinės priskiriamos riboto laidojimo kapinėms, jeigu jose nėra vietos naujoms kapavietėms 
formuoti, tačiau galima laidoti esamose (kur jau palaidota) kapavietėse, formuojant naujus kapus arba 
pakartotinai laidojant į jau esamus, taip pat laidojant kolumbariumuose, laidojimo rūsiuose, arba 
išbarstant kremuotus žmogaus palaikus pelenų barstymo lauke. Laidojant į Kultūros vertybių registrą 
įrašytose riboto laidojimo kapinėse, reikia Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio 
padalinio pritarimo. 

Kapinės priskiriamos neveikiančioms, jeigu jose negalimi nauji laidojimai dėl nustatytų 
visuomenės sveikatos saugos, kultūros paveldo apsaugos ar aplinkosaugos reikalavimų. Apie kapinių 
priskyrimą neveikiančioms Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius  arba jo įgaliotas 
asmuo praneša vietinėje spaudoje, be to, informacija skelbiama kapinių informacinėje lentoje. 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimu Nr. T1-842 patvirtintame Šilutės 
rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąraše iš viso: 291 kapinių, iš jų:  

 veikiančios kapinės – 28; 
 neveikiančios kapinės – 193; 
 riboto naudojimo kapinės – 70 kapinių. 

 
Kapinių pasiskirstymas pagal seniūnijas 

              1 lentelė 
Seniūnijos 

pavadinimas 
Kapinių statusas Iš viso Proc. nuo visų 

kapinių Veikiančios Neveikiančios Riboto laidojimo 
Juknaičių 1 39 13 53 18,2 
Gardamo 3 17 1 21 7,2 
Švėkšnos 5 19 3 27 9,3 
Vainuto 4 11 2 17 5,8 
Katyčių 1 15 10 26 8,9 
Kintų 3 11 5 19 6,5 
Rusnės 1 – 3 4 1,4 
Usėnų – 15 7 22 7,6 
Ž. Naumiesčio 6 13 – 19 6,5 
Šilutės 2 35 13 50 17,2 
Saugų 2 18 13 33 11,3 
Iš viso: 28 193 70 291 100,0 

 
Bendroje struktūroje kapinių didžiausia dalis tenka šioms seniūnijoms: Juknaičių – 18,2 %, 

Šilutės – 17,2%, Saugų – 11,3% nuo visų Šilutės rajono savivaldybės kapinių skaičiaus. 
Daugiausiai veikiančių kapinių yra šiose seniūnijose: Ž. Naumiesčio – 6; Švėkšnos – 5; Vainuto 

– 4. 

                                                             
5 Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo 2007-12-20 įstatymas Nr. X-1404, (su pakeitimais), 2.6 str. 
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Daugiausiai neveikiančių kapinių yra šiose seniūnijose: Juknaičių – 39; Šilutės –35; Švėkšnos – 
19; Gardamo – 17. 

Daugiausiai riboto laidojimo kapinių yra šiose seniūnijose: Šilutės –13; Juknaičių – 13; 
Saugų – 13; Katyčių – 10. 

 
AUDITO REZULTATAI 

 

Atsižvelgdama į atliktų supaprastinto mažos vertės pirkimų apklausos būdu rezultatus, 
Administracija sudarė kapinių paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo keturias (4) sutartis dėl kapinių 
skaitmeninimo ir sistemos aptarnavimo:  
Šilutės naujųjų kapinių, 2018-02-20 R5-123; 
Šilutės miesto senųjų kapinių ir Vainuto mstl. naujųjų kapinių, 2020-05-29 R5-423; 
Ž. Naumiesčio mstl. civilinių (naujųjų) kapinių ir Švėkšnos naujųjų kapinių, 2021-06-02 R5-289; 
Ž. Naumiesčio mstl. civilinių (senųjų) kapinių ir Vainuto mstl. senųjų kapinių, 2022-03-25 R5-193. 

Sutarčių šalys: Šilutės rajono savivaldybės administracija – užsakovas ir UAB „Kapinių valdymo 
sprendimai“ – vykdytojas. Keturių Sutarčių dalykas – Šilutės rajono savivaldybės keturių seniūnijų 
teritorijose esančių šešių kapinių skaitmeninimas ir sistemos aptarnavimas.  

Sutartyse nurodyta 2-jų kapinių skaitmeninimo ir sistemos aptarnavimo bendra kaina. 
Pažymėtina, kad Sutartyse atskirai neišskirta dviejų objektų – kapinių bei atskirų paslaugų kainos 
(Šilutės miesto senosios ir Vainuto naujosios kapinės; Ž. Naumiesčio civilinės (naujosios) ir Švėkšnos 
naujosios kapinės: Ž. Naumiesčio civilinės (senosios) ir Vainuto senosios kapinės), atvaizduota 2 
lentelėje. 
 

Kapinių skaitmeninimo ir sistemos aptarnavimo paslaugos 
                         2 lentelė  

Eil. 
Nr. 

Sutarties 
numeris 

Sutarties 
data 

Sutarties dalykas 
 

Sutarties 
kaina su 

PVM, Eur 

Pastabos 

1. R5-123 2018-02-20 Šilutės miesto naujųjų kapinių, 
esančių Pušų g. kapinių 
skaitmeninimas ir sistemos 
aptarnavimas 

9 866,61 Sutartyje nurodyta bendra kaina: 
atskirai neišskirta dviejų objektų 
– kapinių bei atskirų paslaugų 
kainos. 

2. R5-423 2020-05-29 Šilutės miesto senųjų kapinių, 
esančių Nemuno g., ir Vainuto 
miestelio naujųjų kapinių 
skaitmeninimas ir sistemos 
aptarnavimas 

11 973,95 Sutartyje nurodyta bendra kaina: 
atskirai neišskirta dviejų objektų 
– kapinių bei atskirų paslaugų 
kainos. 

3. R5-289 2021-06-02 Ž. Naumiesčio civilinių (naujųjų) 
kapinių ir Švėkšnos naujųjų 
kapinių skaitmeninimas ir 
sistemos aptarnavimas 

11 988,95 Sutartyje nurodyta bendra kaina: 
atskirai neišskirta dviejų objektų 
– kapinių bei atskirų paslaugų 
kainos. 

4. R5-193 2022-03-25 Ž. Naumiesčio mstl. civilinių 
(senųjų) kapinių ir Vainuto mstl. 
senųjų kapinių skaitmeninimas ir 
sistemos aptarnavimas 

11 778,52 Sutartyje nurodyta bendra kaina: 
atskirai neišskirta dviejų objektų 
– kapinių bei atskirų paslaugų 
kainos. 

 

Pateiktose Paslaugų pirkimo sutartyse nurodyta bendra kaina: neišskirta dviejų objektų – 
kapinių paslaugų kainos. Nenurodytos kainos: atskirai pagal kapines bei atskirai už duomenų 
skaitmeninimą ir programinę įrangą, (Šilutės miesto senosios ir Vainuto naujosios kapinės; Ž. 
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Naumiesčio civilinės (naujosios) ir Švėkšnos naujosios kapinės: Ž. Naumiesčio civilinės (senosios) ir 
Vainuto senosios kapinės).  
Pastaba. Paprašius išskaidyti, – atsiųsta el. paštu, duomenis susisteminome pagal atskirus objektus bei 
atskiras paslaugas ir pateikiame 3 lentelėje. Sutarties detalizavimas – kainų skaidymas buvo atliktas 
pagal kapinių teritorijos plotą. Sutartyje, specifikacijoje ar kt. dokumentuose detalizavimas nebuvo 
apspręstas.  

Kapinių skaitmeninimo ir sistemos aptarnavimo detalizuotos paslaugos  
         3 lentelė, Eur 

 
Eil.
Nr. 

 
Sutarties 
Data, Nr. 

 
Sutarties dalykas 

 

 
Sutarties 

kaina  

Detalizuoti duomenys 

Kapinių 
plotas, ha 

Programinė 
įranga 

Duomenų 
skaitmeninimas 

1. 2018-02-
20 R5-123 

Šilutės miesto naujųjų 
kapinių, esančių Pušų g. 
kapinių skaitmeninimas ir 
sistemos aptarnavimas 

9 866,61 Šilutės miesto 
naujųjų 
kapinių – 8,65 

 9 866,61 

2. 2020-05-
29 R5-423 

Šilutės miesto senųjų 
kapinių, esančių Nemuno g., 
ir Vainuto miestelio naujųjų 
kapinių skaitmeninimas ir 
sistemos aptarnavimas 

11 973,95 Šilutės m. 
senųjų kapinių 
– 3,10 
 
Vainuto 
naujųjų 
kapinių – 0, 99 

pateikta 
1 905,75 
turi būti 
1 078,11 
827,64 
Neatitikimas 
827,64 

Šilutės miesto 
senųjų kapinių 
skaitmeninimas – 7 
631,15 Eur; 
Vainuto naujųjų 
kapinių 
skaitmeninimas – 2 
437,04 Eur 

3. 2021-06-
02 R5-289 

Ž. Naumiesčio civilinių 
(naujųjų) kapinių ir Švėkšnos 
naujųjų kapinių 
skaitmeninimas ir sistemos 
aptarnavimas 

11 988,95 Ž. Naumiesčio 
naujųjų 
kapinių – 1,18 
Švėkšnos 
naujųjų 
kapinių – 3,00 

827,64 
 
 
pateikta 
1 905,75 
turi būti 
1 078,11 
Neatitikimas 
827,64 

Ž. Naumiesčio 
naujųjų kap. 
skaitmeninimas – 3 
358,82 Eur; 
Švėkšnos naujųjų 
kapinių 
skaitmeninimas – 7 
236,75 Eur 

4. 2022-03-
25 R5-193 

Ž. Naumiesčio mstl. civilinių 
(senųjų) kapinių ir Vainuto 
mstl. senųjų kapinių 
skaitmeninimas ir sistemos 
aptarnavimas 

11 778,52 Ž. Naumiesčio 
senųjų kapinių 
– 2,57 
Vainuto 
senųjų kapinių 
– 1,04 

827,64 
 
 
 
827,64 
 

Naumiesčio senųjų 
kapinių 
skaitmeninimas – 7 
213, 96 Eur; 
Vainuto senųjų 
kapinių 
skaitmeninimas – 2 
919,27 Eur 

 

Pagal Centralizuotos buhalterijos skyriaus pateisinamuosius apmokėjimo dokumentus: banko 
sąskaitos išrašus, mokėjimo dokumentus, pateikiame duomenis 3 priede. 

Patikrinus, ar yra parengti ir pateikti visi pateisinamieji dokumentai, ar pasirašyti Suteiktų 
paslaugų aktai bei paslaugų teikimo ataskaitos iki apmokėjimo, ar laikomasi sutartinių įsipareigojimų, 
nustatyta:  

 pateikti vienoje 2018-02-20 sutartyje Nr. R5-123 nurodyti pateisinamieji dokumentai, 
nustatytais terminais, iki apmokėjimo; 

 Administracijos paskirtas asmuo už sutarčių vykdymą nevykdė kontrolės. Nevykdyta kontrolė 
dėl sutartinių įsipareigojimų laikymosi, pateikti trijose sutartyse nurodyti pateisinamieji dokumentai, 
(2020-05-29 Nr. R5-423; 2021-06-02 Nr. R5-289; 2022-03-25 Nr. R5-193), tačiau neparengtos Paslaugų 
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teikimo ataskaitos. Sutarčių 3 p. nurodyta, kad „vykdytojui už suteiktas paslaugas sumokama per 30 
dienų pagal gautą sąskaitą faktūrą pasirašius Suteiktų paslaugų aktą bei paslaugų teikimo ataskaitą.“ Už 
sutarties vykdymą atsakingas Administracijos Ūkio skyriaus vyr. specialistas, kuris raštu nurodė, kad 
visos sudarytos 4 sutartys yra įvykdytos. 
 

Faktinis duomenų „Cemety“ sistemoje patikrinimas 

 

Programa „Cemety“ – kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo duomenų bazė 
(Toliau – „Cemety“ sistema), kai atliekami suskaitmeninimo ir nufotografavimo kapaviečių duomenys. 
Laidojimo žurnalų įrašų informacija perkeliama į sistemą, kuri padės lengviau surasti artimųjų ir kitų 
ieškomus kapus. Į virtualią erdvę perkeltas kapinių kapavietes bus galima rasti išmaniajame telefone 
arba kompiuteryje. Sistemoje tai bus galima atlikti keliais būdais: internetiniame puslapyje įvedus 
adresą: www.cemety.lt, įvedus velionio vardą, pavardę, laidojimo regioną, kapinių pavadinimą. Taip pat 
galima paieška ir pagal vardą, pavardę, šeimos pavardę, jei toks užrašas buvo iškaltas ant paminklo. Taip 
pat yra galimybė ieškoti kapaviečių kapinių žemėlapio aplinkoje.  

Atsižvelgdama į atliktų supaprastinto mažos vertės pirkimų apklausos būdu rezultatus, Administracija sudarė kapinių paslaugų 
viešojo pirkimo-pardavimo sutartis. Kapinių skaitmeninimo paslaugos kapinių skaitmeninimo paslaugos pirkimo specifikacijoje (kuri yra 
Kvietimo pateikti pasiūlymą priedas Nr. 1) nurodyta: 
1. Kapinių žemėlapio integravimas – kapinių žemėlapis, atsižvelgiant į atliktus matavimus, integruojamas į globalų Lietuvos ir pasaulio 
žemėlapį naudojamą sistemoje. Žemėlapyje atvaizduojama visa vietovės situacija (keliai, medžiai, šiukšlių realizavimo aikštelės, vandens 
telkiniai ir t.t.). Žemėlapiu toliau naudosis savivaldybės darbuotojai, gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys ieškantys tikslios palaidojimo 
vietos. 
2. Kapaviečių duomenų rinkimas ir registravimas – kapinėse surenkami visi duomenys apie laidojimo vietą (dydis, kapaviečių skaičius, 
ant paminklo atvaizduota ir kita informacija). 
3. Kapavietės atvaizdavimas – kiekviena kapavietė nufotografuojama ir atvaizdas patalpinamas prie konkrečios kapavietės prieš tai surinktų 
duomenų. Visa surinkta informacija pasiekiama visiems sistemos vartotojams. 
4. Kokybės kontrolė – atliekama surinktų duomenų patikra, šalinami neatitikimai, registruojami tikslūs kapaviečių dydžiai. 
5. Kapinių duomenų įvedimas – visa turima informacija suvedama į elektroninę sistemą ir susiejama su konkrečiomis pamatuotomis 
kapavietėmis. Suskaitmeninami iš savivaldybės darbuotojų gauti kapinių žurnalai. Vienodi duomenys susiejami, o nepatvirtinta informacija 
pažymima, kaip neatpažinta kapavietė. 
6. Duomenų priežiūros perdavimas – tolimesnę priežiūrą atlieka savivaldybės darbuotojai. Atsakingiems darbuotojams suteikiama prieiga 
prie sistemos, prieš tai juos apmokant naudotis ir taip įgalinant juos savarankiškai pildyti informaciją apie naujas kapavietes, atlikti 
nežinomų kapų identifikavimą ir administruoti visą reikalingą informaciją. 
Analogiškos specifikacijos yra prie visų Sutarčių, keičiasi tik skaitmeninimo kapinių pavadinimai ir adresai. 

 

Galutinai atlikus kapinių skaitmeninimą, Savivaldybės administracijos atsakingiems 
darbuotojams bus paprasčiau šiuolaikiškai ir greitai atsakyti į gyventojų užklausas, suteikti reikalingas 
paslaugas, išduoti leidimus laidoti ir kaupti visus duomenis, susijusius su kapaviečių priežiūra.  

Šilutės rajono savivaldybės vykdytas skaitmenizavimas keturių seniūnijų 6 kapinės. 
Pagal sistemoje „Cemety“ įrašus atsakingais darbui su sistema Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos seniūnijose – raštvedės, kadangi įrašyti jų vardai, pavardės, kontaktai. Sistemoje yra 
prierašas, kad „dėl leidimų laidoti, informacijos atnaujinimo, apleistų kapaviečių priežiūros ir kitais 
susijusiais klausimais kreiptis nurodytais kontaktais.“ 
 Seniūnijų darbuotojams darbo funkcijos su „Cemety“ sistema dokumentiškai neįformintos 
(įsakymu ar pareigybės aprašymu). Pareigybių aprašymuose paskirtos atlikti darbo funkcijas, susijusias 
su kapinių apskaita, žurnalų vedimu.  
 Kapinių duomenų skaitmeninimą (4 seniūnijose 6 kapinių) pagal 4 sutartis atliko UAB „Kapinių 
valdymo sprendimai“. Išanalizavus Sutartį bei Kvietimo pateikti pasiūlymą – Kapinių skaitmeninimo 
paslaugos pirkimo specifikaciją ir apklausus atsakingus seniūnijų darbuotojus nustatyta, kad suteikta 
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prieiga ir apmokyta dirbti su „Cemety“ sistema seniūnijų atsakingi darbuotojai (Vainuto seniūnijos, 
Žemaičių Naumiesčio, Švėkšnos seniūnijų atsakingos darbuotojos – raštvedės).  

Atsirinkus pavyzdžius nustatyta, kai Cemety sistemoje įvedant paiešką pagal velionio vardą, 
pavardę, sistema nurodo, kad kapavietės „tiksli vieta nežinoma“ arba informacija nerasta – „?“.. Tokiais 
atvejais darytina išvada, kad paslaugos vykdytojas nesuskaitmenino duomenų arba netinkamai juos 
suvedė pagal seniūnijose vedamus žurnalus, – pirminius apskaitos dokumentus, kuriais remiantis atlikta 
kapinių skaitmenizacija. Seniūnijose vedama kapinių apskaita, savalaikiai pildomi žurnalai. 

Patikrinus atliktus Vainuto, Švėkšnos seniūnijų kapinių skaitmeninimo rezultatus, neatitikimų 
nenustatyta, (rizika išlieka tik dėl keliolikos kapaviečių neapskaitymo). 

Audito metu nustatyta, kad skaitmeninimo darbai atlikti neišbaigtai: 

 Žemaičių Naumiesčio seniūnijos atsakinga darbuotoja, turinti prieigą prie sistemos įsipareigojo, 
kad suregistruos 2022 m. nesuskaitmenintas kapavietes (iki 20).  

 Šilutės seniūnijos senųjų ir naujųjų kapinių skaitmeninimas atliktas iš dalies, sutartiniai 
įsipareigojimai neįvykdyti. Nustatyti ne pavieniai atvejai (200-500 kapaviečių), kai 2020 m. palaidotųjų 
kapavietės vieta pagal paiešką sistemoje nerasta – „?“ arba „tiksli vieta nežinoma“.  

 Neatlikta skaitmeninimo darbų vykdymo kokybės kontrolė – neatlikta surinktų duomenų patikra, 
nešalinami neatitikimai, registruojami netikslūs kapaviečių duomenys. 

 Faktinius Šilutės seniūnijos teritorijoje esančių kapinių skaitmeninimo darbus atliko ne tik UAB 
„Kapinių valdymo sprendimai“, bet ir UAB „Šilutės komunalininkas“; nuo 2022-08-11 UAB 
„Raguvilė“. Šilutės seniūnijos darbuotojai patvirtino, kad faktai dėl neatliktų kapinių skaitmeninimo 
darbų yra žinomi, Administracija buvo informuota. 

Pažymėtina, kad „Cemety“ sistemoje UAB „Raguvilė“ Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių 
kapaviečių duomenis už 2022 metus (tikrinimo metu, iki 2022-11-15) suvedė išbaigtai. 

 
Viešinimas 
 

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 33.3. str.6 nurodo, kad iki 2023 m. 
sausio 1 d. savivaldybės privalo savo interneto svetainėje paskelbti pagal Vyriausybės nustatytus 
reikalavimus sudarytą ir savivaldybės tarybos patvirtintą visų savivaldybės teritorijoje esančių 
veikiančių, riboto laidojimo ir neveikiančių kapinių sąrašą. Šis sąrašas turi būti atnaujinamas ir 
tvirtinamas ne rečiau kaip kartą per metus. 
Susipažinus su www.silute .lt svetainės Šilutės rajono duomenų viešinimu, susijusiu su kapinėmis, jų 
priežiūra, vidiniu reglamentavimu, nustatėme, kad viešinama informacija, kurią galima rasti: Šilutės 
rajono savivaldybė – Veiklos sritys – Sanitarija Kapinės – Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo 
taisyklės ir kapinių sąrašas 

 

Viešinamos šios taisyklės ir tvarkų aprašai: 
 Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės; 

 Šilutės rajono savivaldybės leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašas; 

 Visuomenės ir Šilutės rajono savivaldybės kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių 
informavimo apie kapinių panaikinimą tvarkos aprašas; 

                                                             

6
 Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo 2007-12-20 įstatymas Nr. X-1404 (su pakeitimais), 33.3. str. 
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 Šilutės rajono savivaldybės kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašas;  

 Šilutės rajono savivaldybės kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašas; 

 Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo interneto 
svetainėje tvarkos aprašas; 

 Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 
Taip pat pateikiama administracinė informacija paveldo srityje, kurią galima rasti: Šilutės rajono 

savivaldybė Administracinė informacija Veiklos sritys Paveldas: Vertinimo taryba, Saugomas kultūros 
paveldas, Žydų kultūros paveldas, Macikų lageriai 1939-1955 m. 

 

Naudotasi Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašo duomenimis, kurie susiję su į sąrašą 
įtrauktomis kapinėmis. 
Eil. Nr., unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre, nekilnojamosios kultūros vertybės pavadinimas 
(pavienis objektas, į kompleksą įeinantis objektas arba objektų kompleksas), adresas, statusas, objekto 
reikšmingumo lygmuo, apžiūros data. 

136. 28214 Pajūriškių k. kapinių statinių kompleksas Pajūriškių k., Vainuto sen. Valstybės 
saugomas 2017 m. 

137. 28215 Šv. Roko koplyčia Pajūriškių k., Vainuto sen. Valstybės saugomas 2012 m., 2017 m. 
138. 1632 Kapinių vartai Pajūriškių k., Vainuto sen. Valstybės saugomas 2012 m., 2017 m. 
140. 1649 Švėkšnos kapinių koplyčia Žalgirio g. 27A, Švėkšna, Švėkšnos sen. Valstybės saugomas 

Regioninis 2016 m. 
Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro duomenimis Šilutės rajone Nekilnojamųjų 

kultūros valstybės saugomų paveldo objektų iš viso – 179, iš jų: 4 – kapinių statiniai ir jų komplektai. 
Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro duomenimis Šilutės rajone Nekilnojamųjų 

kultūros paveldo objektų, kurių vertingųjų savybių pobūdis yra archeologinis  iš viso – 68, iš jų: kapinynai 
– 25. 

Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro duomenimis Šilutės rajone Nekilnojamųjų 
saugomų kultūros paveldo objektų – laidojimo vietų iš viso –142, iš jų: 50 objektų statusas – registrinis, 92 
objektų statusas – valstybės saugomas. 

 

Ar yra neprižiūrimų kapaviečių 
 

Seniūnijos darbuotojų pateiktais duomenimis, Šilutės senosiose kapinėse (plotas – 8,65 ha), 
kapaviečių skaičius –3 467, jose palaidota 4 672 asmenys, esamose kapavietėse likę laisvų vietų – 588. 
Šilutės naujosiose kapinėse (plotas –3,09 ha) kapaviečių skaičius – 5 811, jose palaidota 10 795 asmenys, 
esamose kapavietėse likę laisvų vietų – 2 737. 

Savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių 3 p.7 nurodyta, kad neprižiūrima kapavietė – 
kapavietė, kuri ne trumpiau kaip dvejus metus netvarkyta ir Taisyklių nustatyta tvarka pripažinta 
neprižiūrima. 

Savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių 23 p. nustatyti neprižiūrimų kapaviečių požymiai bei jų pripažinimo 
procedūros: 
- kapavietės želdiniai (medžiai, krūmai) neprižiūrėti – peraugę kapavietės ribas, užgožiantys užrašus ant paminklo (jeigu jie 
yra), gadina paminklus, bordiūrus, kelia plyteles; 

                                                             
7
 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimu Nr. T1-842 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo 

taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“, patvirtintos Šilutės rajono 
savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės. 
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- kapavietė apaugusi žolėmis, nešienaujama, neravima, netvarkoma, matomos sumedėjusios daugiamečių augalų dalys; 
- kapavietės paminklas ar kiti kapavietės statiniai iš dalies ar visiškai suirę, išgriuvę, išsikreivinę, pasvirę ar jų nėra; 
- užrašai ant paminklo nebeįskaitomi ar jų nėra. 

Pasirinkome atlikti Šilutės seniūnijos teritorijoje esančių: Šilutės miesto naujųjų kapinių, 
esančių Pušų g., ir Šilutės miesto senųjų kapinių, esančių Nemuno g., atrankinį faktinį patikrinimą.  

Atlikus Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių faktinį patikrinimą – stebėjimo 
būdu, iš viso atsirinkome iki 10 proc. pavyzdžių – visų kapaviečių, kurios reprezentuoja kapaviečių 
visumą.  

Patikrinimo metu nustatyta:  

 Nustatytas atvejis, kai Šilutės rajono savivaldybės administracija „pasiskolino“ kitų skelbimą, 
nurodydama kaip „Šilutės miesto administracija“, žiūrėti 4 priede. 

 Nustatyti sisteminiai atvejai, kai apie kapavietes plytelės „laiptuotos“, išsiklaipiusios. 
Nesilaikoma kapinių bendros tvarkos dėl klojamų plytelių skirtingų aukščių, kurie pavojingi (kelia 
grėsmę) bendruomenės nariams, lankantiems kapus. 

 Nustatyti atvejai, kai kapavietės netvarkomos ne vienerius metus: apaugusios žolėmis, 
sumedėjusiais laukiniais augalais, užrašai paminkluose nebeįskaitomi arba (ir) jų nebėra, kryžiai ir (ar) 
jų medinės liekanos mėtosi aplink kapavietės kontūrus (kurių ribos – daugiamečiai žolynai), paminklai 
pavojingai nusvirę, nugriuvę ir kt. 

 Kapavietės netvarkomos, tačiau nepripažintos neprižiūrimomis. 
Vyriausybės nutarimo 25 str.8 nurodo, kad „kapo paminklai, antkapiai, kapavietės aptvėrimas, 

kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir statybos techninius reglamentus nepriskiriami 
statiniams (toliau šiame punkte – kiti kapavietės objektai), įrengiami vadovaujantis šių taisyklių, 
savivaldybės teritorijos kapinių, kuriose numatoma įrengti kitus kapavietės objektus, tvarkymo taisyklių 
ir kitų teisės aktų nuostatomis. Statant ir (ar) rekonstruojant statinius kapavietėje, įrengiant kitus 
kapavietės objektus, už kapavietės priežiūrą atsakingas asmuo praneša apie tai kapinių prižiūrėtojui, o 
šis žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo, kitų kapavietės objektų įrengimo 
datas“.  

Patikrinimo rezultatų keletą pavyzdžių – neprižiūrimų kapaviečių nuotraukos pateikiamos  
4 priede. Iš pateiktų nuotraukų pavyzdžių matyti, kad kapavietės daugelį metų neprižiūrėtos, patikros 
dėl jų neatliktos. 

Teisės aktais nustatytos neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo procedūros. 
23. Jeigu kapavietė, neprižiūrima ilgiau kaip metus, kapinių prižiūrėtojas raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį, kad 

būtina ją sutvarkyti, ir nurodo kapavietės nesutvarkymo pasekmes. Jeigu per metus nuo įspėjimo įteikimo dienos kapavietė 
nesutvarkoma, kapinių prižiūrėtojas per 5 darbo dienas raštu informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją, apie galbūt neprižiūrimą 
kapavietę ir pateikia jos duomenis (jeigu žinomi): kapinių pavadinimą, kvartalo numerį, kapavietės numerį, kapavietėje palaidotų asmenų 
vardus, pavardes, laidojimo datas, žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kapavietėje datą, nustatytą kapo ramybės laikotarpį, kapavietės 
matmenis, palaidotų kapavietėje žmonių palaikų skaičių, kapavietės statinius, jų pastatymo ir rekonstravimo datas. Savivaldybės vykdomoji 
institucija gautus duomenis apie galbūt neprižiūrimą kapavietę per 5 d. d. paskelbia savivaldybės interneto svetainėje. Sprendimą dėl 
kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo duomenų apie galbūt 
neprižiūrimą kapavietę paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje dienos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka priima savivaldybės 
vykdomosios institucijos sudaryta komisija, apžiūrėjusi kapavietę ne rečiau kaip 3 kartus per metus ir ne dažniau kaip kas 3 mėnesius. 
Savivaldybės vykdomoji institucija pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių duomenis ir sprendimo dėl jų pripažinimo neprižiūrimomis 
priėmimo datą per 3 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo pateikia kapinių prižiūrėtojui ir paskelbia savivaldybės interneto 
svetainėje, nurodydama duomenų paskelbimo datą. (punkto pakeitimai 2017-03-01). 

                                                             

8
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-09-28 nutarimo Nr. 1129,  25 p. 
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24. Taisyklių 23 p. nustatyta tvarka pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių priežiūrą organizuoja savivaldybė. Asmenys, 
pageidaujantys prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, per 20 d. d. nuo sprendimo dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima paskelbimo interneto 
svetainėje raštu kreipiasi atitinkamai į savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį, nurodydami pageidaujamos prižiūrėti 
neprižiūrimos kapavietės duomenis, paskelbtus interneto svetainėje. Atitinkamai savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo 
priima sprendimą dėl neprižiūrimų kapaviečių priežiūros per 20 d. d. nuo šiame punkte nustatyto termino pabaigos, teikdama pirmenybę 
kapavietėje palaidotų asmenų giminaičiams ir (ar) tose kapinėse, kurioje yra kapavietė, palaidotų asmenų giminaičiams, ir apie tai 
informuoja pareiškėjus per 3 d. d. nuo sprendimo priėmimo. Jeigu per prašymų prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę pateikimo terminą 
prašymų negaunama, sprendimas dėl šios kapavietės priežiūros priimamas per 20 d. d. po to, kai toks prašymas gaunamas. Tokios 
kapavietės toliau prižiūrimos pagal šių taisyklių 20 p. Asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, Leidimo laidoti 
neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka gali gauti leidimą laidoti joje arba, jam mirus, būti palaidotas joje. 9 
(punkto pakeitimai 2017-03-01)  

Nesivadovauta Vyriausybės 2008-11-19 nutarimo 23, 24 p. reikalavimais: dėl neprižiūrimų 
kapaviečių pripažinimo, neprižiūrimų kapaviečių priežiūros organizavimo, Savivaldybės administracijos 
direktoriaus sprendimo priėmimo dėl neprižiūrimų kapaviečių priežiūros, neprižiūrimų (galbūt 
neprižiūrimų) kapaviečių duomenų paskelbimo interneto svetainėje. 

Audito metu Administracija (seniūnijos) nepateikė įrodančių dokumentų, surinktų duomenų 
apie galbūt neprižiūrimas, neprižiūrimas kapavietes: nepateikti (nefiksuoti) galimi faktinių apžiūrų metu 
sudaryti sąrašai, aktai, pažymos, protokolai, laiškai ar kt., todėl negalėjome įsitikinti, kiek kartų buvo 
informuotas Administracijos direktorius apie Komisijos atliktas apžiūras bei atliktos kitos procedūros. 
Audito metu neradome duomenų, kiek atsakingų asmenų, giminaičių buvo įspėta dėl kapų netvarkymo, 
kad būtų imtasi veiksmų prižiūrinčiam kapavietę asmeniui nustatyti.  

Teisės aktais nustatytos neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo procedūros. Apklausus seniūnus, 
kiek per audituojamą laikotarpį buvo pripažinta kapinių neprižiūrimomis, jie nurodė, kad tokių veiksmų 
nebuvo atlikta. Seniūnai nurodė, kad neprižiūrimų kapaviečių yra, bet skaičiaus pateikti negalėjo. 

Pažymėtina, kad vienintelė Žemaičių Naumiesčio seniūnija pateikė neprižiūrimų kapaviečių 
sąrašą, kuris nėra baigtinis.10 

Nesivadovauta Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių 24 p.,11 Savivaldybės 
interneto svetainėje neskelbiami duomenys apie galbūt neprižiūrimas, neprižiūrimas kapavietes. 
Visuomenės patogumui turėtų būti prieinama informacija, kad pageidaujantys prižiūrėti laisvą 
neprižiūrimą kapavietę galėtų teikti prašymus prižiūrėti neprižiūrimas kapavietes. 

Kapinių tvarkymo taisyklių 27.3 p. nurodyta, kad „atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo 
kapavietėje augantį medį turi genėti ir (ar) pjauti savo lėšomis, gavęs Šilutės rajono savivaldybės Viešųjų 
paslaugų skyriaus vyr. specialisto – gamtosaugininko, ar kito įgalioto asmens rašytinį leidimą“. Audito 
metu nustatyta, kad buvo kreiptasi ir gauta leidimų pjauti ir (ar) genėti kapavietėje augantį medį 
(medžius): 2021 m. – 7 vnt., 2022 m. – 2 vnt. 

 
Ar tinkamai vykdoma kapinių priežiūra 

 

Atlikome vertinimą: ar kapinės tinkamai pažymėtos, ribos aiškios, teritorija prižiūrėta; ar visose 
veikiančiose ir riboto laidojimo kapinėse yra vanduo, šiukšlių konteineriai; ar visose veikiančiose ir 
riboto laidojimo kapinėse yra būtiniausių įrankių kapaviečių priežiūrai. 

                                                             
9
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19-nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo 

įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ 23, 24 p., (su pakeitimais) 
10

 Šilutės rajono savivaldybės administracijos Žemaičių Naumiesčio seniūnijos 2022-12-22 raštas „Dėl apleistų kapaviečių“.  
11 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimas Nr. T1-842 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo 
taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ 24 p.  
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Faktinio patikrinimo metu nustatyta, kad ne visuomet ir ne prie visų kapinių yra įrankių, 
laistytuvų. Būtiniausi įrankiai yra tik prie didesnių miestelių (seniūnijų) veikiančių kapinių, atskiruose 
stenduose. Pažymėtina, kad prie visų veikiančių kapinių yra įrengti lauko tualetai, yra vanduo, (riboto 
laidojimo kapinėse – šuliniai) pastatyti šiukšlių konteineriai, teritorija (daugiau ar mažiau kartų per 
sezoną, 1 – 3 kart) šienaujama. Dalies kapinių seniūnai negali prižiūrėti, nes 4 kapinės įeina į privačius 
žemės sklypus (Administracijos pateikti duomenys). 

Vyriausybės nutarimo 19 str.12 Kapinių tvarkymo taisyklių 19 p.13 reglamentuota, kad „prie 
įėjimo į kapines įrengiama informacinė lenta, kurioje užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių 
prižiūrėtojo duomenys (seniūnijos pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis 
informacija ir t.t.), laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti, kapinių schema ir kita informacija“.  

Pagal kapinių statuso priskyrimą, kapinės yra: veikiančios, riboto laidojimo ir neveikiančios. 
Nesivadovauta Vyriausybės nutarimo 19 str. Kapinių tvarkymo taisyklių 19 p., tik veikiančiose kapinėse 
prie įėjimo į kapines įrengta informacinės lentos – stendai, kuriuose nurodyta teisės aktais reikalaujama 
informacija.  

Pagal Kontrolės ir audito tarnybos raštą14 gautus Administracijos Centralizuotos buhalterijos 
skyriaus gautus duomenis susisteminome ir pateikiame 4 lentelėje. 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių 2021, 2022 m. priežiūros išlaidos  
         4 lentelė, Eur 

Eil. 
Nr. 

Seniūnijos 
pavadinimas 
 

Darbo užmokestis Komunalinių 
atliekų tvarkymas 

Vanduo Aplinkos tvarkymas 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

1. Šilutės – – 10 856,0 3 368,0 2 674,0 2 526,0 36 175,0 29 856,0 
2. Vainuto 7 704,0 6 570,0 1 639,0 3 766,0 328,0 329,0 820,0 950,0 
3. Katyčių – – – – – – 257,6 278,0 
4. Švėkšnos 7 093,0 7884,0 1 100,0 1 100,0 332,0 291,0 850,0 1 100,0 
5. Gardamo 8 378,0 6 570,0 720,0 921,0 228,0 212,0 180,0 126,0 
6. Kintų 4 200,0 4 750,0 1 588,0 2 632,0 112,0 97,0 450,0 550,0 
7. Ž. 

Naumiesčio 
9 535,0 10 823,0 5 707,0  5 221,0 746,0 792,0 972,0 1 179,0 

8. Juknaičių 540,0 720,0 670,0 972,0 109,0 92,0 65,0 80,0 
9. Usėnų 963,0 – – – – – 200,0 200,0 
10. Saugų 7 904,0 7 470,0 763,0 975,0 – – 300,0 1 212,0 
11. Rusnės 8 426,0 6 612,0 57,0 63,0 124,0 102,0 400,0 500,0 
 Iš viso: 54 743,0 51 399,0 23 100,0 19 018,0 4 653,0 4 441,0 40 669,0 36 031,0 

 

Pastaba. Aplinkos tvarkymas: šienavimo darbams sunaudoti degalai, technikos remonto darbai. 
Kintų papildomos išlaidos už kapinių tvoros tinklą, atramas:  2021m. – 259,0 Eur; 2022 m. – 371,00 Eur.  
 Šilutės  miesto senųjų ir naujųjų kapinių priežiūrą atlieka UAB „Šilutės komunalininkas“, nuo 
2022-08-01 UAB „Raguvilė“. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priežiūros išlaidos 
iš viso: 2021 m. – 123 165,0 Eur; 2022 m. – 110 889,0 Eur. Didžiausią dalį kapinių priežiūros išlaidų 

                                                             
12

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19-nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo 
įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ 19 p., (su pakeitimais). 
13

 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimas Nr. T1-842 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo 
taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ 19 p. 
14

 Kontrolės ir audito tarnybos 2022-11-18 raštas Nr. K10-(1.2.)-54 „Dėl dokumentų pateikimo“.  
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struktūroje sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir aplinkos tvarkymui. Prižiūrimų kapinių skaičius ir 
šienaujamas plotas nurodytas 5 priede. Sudarytos sutartys nurodytos 6 priede. 

 
Dėl Laučių k. I-ųjų evangelikų liuteronų senųjų kapinių 
 
Savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimu15 patvirtintame Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių 

kapinių sąraše Nr. 223 įrašytos Laučių k. I-osios evangelikų liuteronų senosios kapinės, kurių statusas – neveikiančios, plotas 
– 0,17 ha. Nurodyta, kad kapinės neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kapinės įregistruotos Kultūros vertybių 
registre, jų unikalus kodas – 24282. Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainėje – Paveldas – paskelbti Nekilnojamojo 
kultūros paveldo objektai (kapai, kapavietės, palaidojimo vietos, antkapiniai paminklai, mauzoliejai ir kt.). Objektų sąraše 
Laučių k. I-osios evangelikų liuteronų senosios kapinės įrašytos Nr. 35, kapinių adresas – Laučių k., Šilutės sen., unikalus 
objekto kodas Kultūros vertybių registre – 24282, jų statusas – objektas valstybės saugomas, reikšmingumo lygmuo – 
regioninis, apžiūros data – 2016 metai. 

Šilutės rajono savivaldybėje į Kultūros vertybių registrų sąrašą įtrauktos 97 kapinės, iš jų:  
4 kapinės patenka į privačius žemės sklypus: 

1. Naujininkų k. evangelikų liuteronų senosios kapinės, unik. Nr.24331, (Juknaičių sen.); 
2. Pašyšių k. IV evangelikų liuteronų senosios kapinės, unik. Nr. 24336, (Juknaičių sen.); 
3.  Šerių k. I evangelikų liuteronų senosios kapinės, unik. Nr. 24453, (Juknaičių sen.); 
4. Laučių k. I-osios evangelikų liuteronų senosios kapinės, unik. Nr. 24282, (Šilutės sen.); 
Laučių k. I-osios evangelikų liuteronų senosios  kapinės, kultūros vertybės un. Nr. kodas 24282, 

patenka į žemės sklypą, esantį Laučių k., Šusties g. 3, Šilutės sen., Šilutės r. sav. (kadastro Nr. 
8817:0004:44), (toliau – žemės sklypas), kuris nuosavybės teise valdomas fizinio asmens. 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės duomenimis Žemės sklypas  parduotas ir perduotas 2005-
10-14.  

„Matininko kuris atliko atkūrimą, pažymėjo kapinaites kaip krūmus, vedėjo, kuris tai patvirtino, 
nebėra. Kodėl ūkininkams atiteko kapinaitės – kaltinti ir paklausti nebėra ko“16. „Kapinaitės per klaidą 
pateko į privačios žemės valdas, kelias vedantis iki jų – privatus, o buvęs servitutinis – panaikintas.17“ 

Konfliktinė situacija susidarė todėl, kad atvažiavę žmonės kapinių negali laisvai lankyti, 
kadangi minėtos kapinės įtrauktos į namų valdos teritoriją. Valdos savininkė trukdė lankyti ir tvarkyti 
kapavietes. Anot savininkės, „ji sutinka dėl formavimo pertvarkymo projekto rengimo, ji leidžia važiuoti 
servitutiniais keliais, tačiau tie keliai tik pabraižyti plane, o realiai jų nėra“, ji neleidžia važiuoti kitu 
keliu, kurį jie patys įsirengė (kitoje vietoje) savo nuosavybės teise valdomame sklype, kurio kadastro 
Nr. 8817/0004:44. Jei savivaldybė kompensuotų kelio įrengimą tai jie leistų naudotis savo keliu. Pagal 
šiuo metu patvirtintą kapinių schemą (plotą) nesutinka tokį plotą atiduoti kapinėms, kadangi dalis 
kapinių teritorijos patenka į iškastą tvenkinį.“18 

Dėl Laučių k. I-ųjų evangelikų liuteronų senųjų kapinių (toliau – kapinės) nesutarimai vyksta 
nuo 2018 metų. Apie tai ne kartą buvo rašyta rajoninėje, respublikinėje spaudoje, rodoma TV laidose.  

                                                             
15

 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimas Nr. T1-842 Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių 
kapinių sąrašo patvirtinimo“. 
16 Laikraštis „Vakarų ekspresas“, 2020-05-19, transliavo LNK televizija. 
17

 Laikraštis „Šilutės naujienos“, 2020-06-23. 
18

 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyriaus 2019-06-14 protokolas Nr. 17PRT-82-
(14.17.6.) 
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Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Ramučių evangelikų liuteronų parapijos klebonas, 
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos narys, Savivaldybės administracija, 
bendruomenės nariai, fiziniai asmenys raštu kreipėsi į įvairias institucijas (asmenis): Lietuvos 
Respublikos seimo narius, Klaipėdos apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyrių, 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorių, Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyrių, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės 
rajono policijos komisariato veiklos skyrių, Šilutės rajono savivaldybės merą, Šilutės rajono 
savivaldybės administraciją. Tarpusavyje vyko ilgi susirašinėjimai: paklausimai ir atsakymai. 

Šilutės rajono savivaldybės administracija prašė raštu19 savininkės (fizinio asmens) duoti 
sutikimą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 8817:0004:44), esančio Šusties g. 3, Laučių k,. Šilutės sen., 
Šilutės r. sav., formavimo ir pertvarkymo  projektą, kurio tikslas – pertvarkyti žemės sklypą (kadastro 
Nr. 8867:0016:137) ir atidalinti pavienio kultūros paveldo objekto teritoriją (Laučių kaimo evangelikų 
liuteronų pirmosios senosios kapinės, unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 24282), pakeisti 
atidalinto žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, nustatyti žemės 
servitutus ir (ar) specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.  

Savininkė keletą kartų nedavė sutikimo dėl Žemės sklypo projekto rengimo20. Vėl buvo 
organizuojamas administracinių procedūrų posėdis21, kuriame Žemės sklypo savininkė nedalyvavo. 

Administracinių procedūrų 2020-07-21 posėdyje Žemės sklypo savininkė „sutiko, kad būtų 
rengiamas Žemės sklypo projektas, tačiau jo rengimą turėtų finansuoti Šilutės rajono savivaldybės 
administracija“ ir „pasiūlė Savivaldybei apskaičiuoti atliktų darbų kaštus kelio tvarkymui ir įvertinti 
darbų kainą pagal sudarytas sąmatas.“ Buvo nutarta: organizuoti Žemės sklypo formavimo ir 
pertvarkymo projektą, išsiaiškinti galimybes dėl teisingo atlyginimo už kapinių žemę, suteikiant 
valstybinės žemės sklypą, kuris ribojasi su Žemės sklypu. 

Gavus Žemės sklypo savininkės sutikimą22 Administracijos direktorius pradėjo organizuoti 
Laučių kaimo kapinių detaliojo plano procedūras23: reikėjo paskelbti informaciją skelbimų lentoje24, 
patvirtinti detaliojo plano planavimo darbų programą25, organizuoti detaliojo plano rengimą, nustatyti 
planavimo tikslus.26 Procedūras dėl Žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams iš privačios 
nuosavybės teise valdomo Žemės sklypo, kuriame yra Laučių kaimo kapinės, organizuos Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyrius. 

Šilutės rajono savivaldybės sprendimai: dėl Laučių kaimo kapinių detaliojo plano rengimo 
pradžios, planavimo tikslų, planavimo darbų programos skelbiama savivaldybės interneto svetainėje 
(www.silute.lt), skyrelyje meniu – Veiklos sritys – Teritorijų planavimas ir statyba – Rengiami 
planai ir projektai – Rengiami planai ir  projektai 2021 ir skelbimų lentoje bei Šilutės seniūnijos 
skelbimų lentoje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo 

                                                             
19

 Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2020-02-12 raštas Nr.  R3-(4.1.12.)-771. 
20

 „Dėl nesutikimo rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto“, 2020-03-03. 
21

 Šilutės rajono savivaldybės administracinės procedūros 2020-07-09 posėdis. 
22

 Sutikimas „Dėl detaliojo plano rengimo“, 2020-11-16. 
23

 Savivaldybės administracijos raštai: 2020-12-18 Nr. R3-(4.1.12).-6818; 2020-12-29 Nr. R3-(4.1.12).-6234. 
24

 Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2021-01-08 raštas Nr. R3-(4.1.12).-121. 
25

 Administracijos direktoriaus 2021-01-25 įsakymas Nr. A1-108. 
26

 Administracijos direktoriaus 2020-12-18 įsakymas Nr. A1-1696. 
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proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje(TPD Nr. K-VT-88-21-53, www.tpdris.lt). Buvo 
pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros Detaliojo plano rengėjui parinkti. Administracija paskelbė 
mažos vertės pirkimo skelbimą Centriniame viešųjų pirkimų portale 2021-04-29 dėl Laučių kaimo 
kapinių detaliojo plano parengimo. Pirmasis pirkimas neįvyko, nes vadovaujantis Viešųjų pirkimų 
įstatymo 45 str. 1d. 5 p. pasiūlymas buvo atmestas dėl pasiūlytos per didelės Administracijai 
nepriimtinos kainos, Pakartotinai mažos vertės skelbimas Centriniame viešųjų pirkimų portale buvo 
paskelbtas dar du kartus: 2021-05-20 ir 2021-06-04, kurie neįvyko dėl tokių pačių priežasčių. 
Administracija nusprendė nebeinicijuoti Laučių kaimo kapinių detaliojo plano rengimo pirkimo 
procedūrų, ir prašo šį klausimą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės 
skyriaus spręsti pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka27 

 Nesutarimai su fiziniu asmeniu vyksta nuo 2018 metų, vykdomos teisės aktais nustatytos 
procedūros dėl Žemės sklypo projekto rengimo, kurios neužbaigtos. 

  Administracija nusprendė nebeinicijuoti Laučių kaimo kapinių detaliojo plano rengimo pirkimo 
procedūrų, ir prašo šį klausimą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės 
skyriaus spręsti pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka.28 

 
REKOMENDACIJOS 

 
1. Imtis priemonių, pareikalauti, kad paslaugų vykdytojai, (iki Administracijos direktoriaus 

nustatyto termino) pašalintų trūkumus, atliktų Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių ir Šilutės miesto 
senųjų kapinių skaitmeninimo neužbaigtus darbus.  

2. Vykdyti kontrolę, kad būtų vykdomi sutartiniai įsipareigojimai laiku, kokybiškai bei 
išbaigtai. 

3. Vadovaujantis Vyriausybės nutarimo 19 str. bei Kapinių tvarkymo taisyklių 19 p., imtis 
priemonių, kad būtų pažymėtos visos kapinės, prie įėjimo į kapines įrengtos informacinės lentos, kuriose 
nurodyta teisės aktais reikalaujama informacija.  

4. Įpareigoti Seniūnijų darbuotojus, turinčius prieigą prie „Cemety“ sistemos: pildyti 
informaciją apie naujas kapavietes, atlikti nežinomų kapų identifikavimą ar skaitmeninimo metu dėl 
neaiškių aplinkybių nesuskaitmenintas kapavietes ir administruoti visą reikalingą informaciją. 

5. Dokumentiškai įforminti darbuotojų darbo funkcijas su „Cemety“ sistema (įsakymu ar 
pareigybės aprašymu). 

6. Vadovaujantis Vyriausybės nutarimo 23, 24 p., pradėti atlikti neprižiūrimų kapaviečių 
pripažinimo procedūras. 

7. Seniūnijose sudaryti neprižiūrimų kapaviečių sąrašą. 
8. Numatyti kontrolės priemones, kad nustatytos neprižiūrimos kapavietės būtų viešinamos 

interneto svetainėje ir suteikiama galimybė jas prižiūrėti teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

                                                             
27

 Administracijos direktoriaus 2021-11-25 raštas Nr. R3-(4.1.12).-6153 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos Šilutės skyriui. 
28

 Administracijos direktoriaus 2021-11-25 raštas Nr. R3-(4.1.12).-6153 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos Šilutės skyriui. 
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 
 

Eil. 
Nr. 

Rekomendacija 

Subjektas, 
kuriam 
pateikta 
rekomendacija 

Veiksmas / Priemonės / 
Komentarai 

Rekomendaci
jos 
įgyvendinimo 
terminas 
(data) 

1 2 3 4 5 

1. Imtis priemonių, kad paslaugų vykdytojai, (iki 
nustatyto termino) pašalintų trūkumus, atliktų 
Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių ir 
Šilutės miesto senųjų kapinių skaitmeninimo 
neužbaigtus darbus. 

Administracija Bus pašalinti trūkumai, 
įvykdyti sutartiniai 
įsipareigojimai. 

2023-02-15 
 

2. Vykdyti kontrolę, kad būtų vykdomi sutartiniai 
įsipareigojimai laiku, kokybiškai bei išbaigtai. 

Administracija Bus vykdoma kontrolė dėl 
darbų atlikimo. 

2023-02-15 

3. Vadovaujantis Vyriausybės nutarimo 19 str. 
bei Kapinių tvarkymo taisyklių 19 p., imtis 
priemonių, kad būtų pažymėtos visos kapinės, 
prie įėjimo į kapines įrengtos informacinės 
lentos, kuriose nurodyta teisės aktais 
reikalaujama informacija. 

Administracija 

 

Bus pažymėtos visos kapinės 
(ne tik veikiančios, bet ir 
riboto laidojimo, 
neveikiančios). 

2023-02-15 
 

4. Įpareigoti Seniūnijų darbuotojus, turinčius 
prieigą prie „Cemety“ sistemos: pildyti 
informaciją apie naujas kapavietes, atlikti 
nežinomų kapų identifikavimą ar 
skaitmeninimo metu dėl neaiškių aplinkybių 
nesuskaitmenintas kapavietes ir administruoti 
visą reikalingą informaciją. 

Administracija Seniūnijų darbuotojos, 
turinčius prieigą prie 
„Cemety“ sistemos toliau tęs, 
pildys informaciją apie 
naujas kapavietes ir kt. 

2023-02-15 

5. Dokumentiškai įforminti darbuotojų darbo 
funkcijas su „Cemety“ sistema (įsakymu ar 
pareigybės aprašymu). 

Administracija Bus dokumentiškai 
įformintos faktiškai 
atliekamos darbo funkcijos. 

2023-02-15 

6. Vadovaujantis Vyriausybės nutarimo 23, 24 p., 
pradėti atlikti neprižiūrimų kapaviečių 
pripažinimo procedūras.  

Administracija Bus pradedamos atlikti 
neprižiūrimų kapaviečių 
pripažinimo procedūros. 

2023-02-15 

7. Seniūnijose sudaryti neprižiūrimų kapaviečių 
sąrašą. 

Administracija Bus sudaryti neprižiūrimų 
kapaviečių sąrašai. 

2023-02-15 

8. Numatyti kontrolės priemones, kad nustatytos 
neprižiūrimos kapavietės būtų viešinamos 
interneto svetainėje ir suteikiama galimybė jas 
prižiūrėti teisės aktų nustatyta tvarka. 

Administracija Bus viešinama visa teisės 
aktais nustatyta viešinti 
informacija. 

2023-02-15 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 8 p., prašytume iki  
2023-02-15 informuoti apie rekomendacijų įgyvendinimą (pagrįsti pateisinamaisiais dokumentais).  
 

Savivaldybės kontrolierė          Jolita Stonkuvienė 
 
Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja           Judita Subačienė 
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PRIEDAI 
1 priedas 

Audito apimtis ir metodai 
 

Siekiant audito tikslo – įvertinti, ar tinkamai buvo vykdoma Savivaldybės kapinių priežiūros 
organizavimo funkcija, vertinome, kaip audituojamas subjektas – Savivaldybės administracija 
(seniūnijos), paslaugų vykdytojai: 

 ar laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, vykdant kapinių priežiūros organizavimo 
funkciją;  

 ar kapinės paženklintos informacinėmis lentomis; 

 ar kaupiama visa reikalinga informacija apie kapines; 

 ar gyventojams prieinama informacija apie kapines, jų priežiūrą; 

 ar laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, tvarkant kapinių apskaitą;  

 ar sudarytas neprižiūrimų kapaviečių sąrašas; 

 ar kapinės tinkamai prižiūrimos;  

 ar kapinėse faktiškai yra neprižiūrimų kapaviečių, ar jos yra pažymėtos; 

 ar seniūnai ėmėsi veiksmų, dėl neprižiūrimų kapaviečių; 

 ar buvo vykdytos teisės aktais nustatytos neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo procedūros; 

 kaip paslaugų vykdytojas laikėsi sutartyse nustatytų dalykų;  

 ar paslaugų vykdytojas laiku ir tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, vykdant kapinių 
skaitmeninimo ir sistemos aptarnavimo paslaugas ir kt. 

Auditas atliktas vadovaujantis VSAFAS, TAAS, Tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, 
siekiant įsitikinti, kad nėra reikšmingų teisės aktų vykdymo neatitikimų. Visiškas užtikrinimas 
neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir fakto, kad mes netikrinome visų 100 proc. 
įvykusių ūkinių operacijų ir sudarytų sandorių. 

Audito įrodymai buvo renkami taikant skaičiavimo, tikrinimo, paklausimo, patvirtinimo ir 
analitines procedūras, atliekant pateiktų dokumentų peržiūrą, nagrinėjant teisės aktus, 
reglamentuojančius audituojamą sritį, nagrinėjant sutartis, darbų perdavimo-priėmimo aktus bei kitus 
dokumentus, atliekant faktinius patikrinimus kapinėse, informacinėje sistemoje,.  

Renkant audito įrodymus: 

 buvo laikomasi nuostatos, kad visi pateikti Administracijos bei padalinių – seniūnijų dokumentai 
ar jų kopijos yra išsamūs bei teisingi; 

 pokalbių metu pateikta informacija teisinga; 

 buvo atliekami 4 seniūnijų kapinių faktiniai duomenų tikrinimai „Cemety“ sistemoje; 
buvo atlikti pasirinktinai faktiniai patikrinimai – stebėjimai, ar vykdomos teisės aktais nustatytos 
neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo procedūros (Šilutės seniūnijos teritorijoje esančių: Šilutės miesto 
naujųjų kapinių, esančių Pušų g., ir Šilutės miesto senųjų kapinių, esančių Nemuno g. Iš viso atsirinkome 
iki 10 proc. pavyzdžių – visų kapaviečių). 

 Viešoje erdvėje skelbiamos informacijos peržiūra Šilutės rajono savivaldybės svetainėje 
www.silute .lt – duomenų viešinimas, susijęs su kapinėmis, jų priežiūra, vidiniu reglamentavimu. 

  



20 

 

2 priedas 
 

Teisės aktai 
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (2008-09-15 įstatymo Nr. X-

1722 redakcija (su vėlesniais pakeitimais), 6, 10 str. 
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994-12-22 Nr. I-733, 

(suvestinė redakcija nuo 2022-07-16), 4, 20.2 str. 
3. Žmonių palaikų laidojimo įstatymas, 2007 m. gruodžio 20 d. Nr. X-1404 (su vėlesniais pakeitimais), 31 

str., (suvestinė redakcija nuo 2022-11-01). 
4.  Kapinių tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. 

nutarimu Nr. 1207, „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų 
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 5 p., (suvestinė redakcija nuo 2022-11-01). 

5. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimas Nr. T1-842 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 
kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“: 

- Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės; 
- Šilutės rajono savivaldybės leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašas; 
- Visuomenės ir Šilutės rajono savivaldybės kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo 

apie kapinių panaikinimą tvarkos aprašas; 
- Šilutės rajono savivaldybės kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašas; 
- Šilutės rajono savivaldybės kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašas; 
- Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo interneto 

svetainėje tvarkos aprašas; 
- Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 
6. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimas Nr. T1-1144 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

Tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-842 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo 
taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo. 

7. http://www.memento.lt › Lietuvos-kapiniu-sarasai 
8. http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search  Kultūros vertybių registras.  
9. https://cemety.lt/public/accounts/66 – Lietuvos kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo sistema.  
10. www.silute.lt (Šilutės rajono savivaldybė – Administracinė informacija – Veiklos sritys 

 
3 priedas 

 
Kapinių skaitmeninimo ir sistemos aptarnavimo vykdytos ir atliktos  

2018-2022 m. paslaugos  
               lentelė 
Eil.
Nr. 

Sutarties  
Data, 
Nr.  

Sutarties dalykas 
 

Sutarties 
kaina su 
PVM, Eur 

    

Suteiktų 
paslaugų 
akto Nr., 
data 

Sąskaito
s-

faktūros 
Nr., data 

Mokėjimo 
operacijos 
Nr., data 

Apmokėta 
suma, Eur 

1. 2018-02-
20 R5-
123 

Šilutės miesto naujųjų 
kapinių, esančių Pušų g. 
kapinių skaitmeninimas ir 
sistemos aptarnavimas, iš jų: 
Žemėlapio įdiegimas 
Skaitmeninimas 
Sistemos aptarnavimo 
(palaikymo) mokestis (24  
mėnesiai) 

9 866,61 
 
 
 
 
1 780,35 
7 078,50 
 
1 007,76 

2018-07-
02 
Nurodyta, 
kad darbai 
atlikti 
2018m. 
vasario-
birželio 
mėn. 

2018-07-
02 
Nr. 
0000001
09 

06626 
2018-09-
13 

8 858,85 
Sistemos 
aptarnavimo 
mokestis 
965,77 
viso: 9824,62 
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2. 2020-05-
29 R5-
423 

Šilutės miesto senųjų 
kapinių, esančių Nemuno g., 
ir Vainuto miestelio naujųjų 
kapinių skaitmeninimas ir 
sistemos aptarnavimas 

11 973,95 2020-07-
01 

2020-07-
01 
Nr. 
KVS039
7 

9911 
2020-05-
29 

11 973,95 

3. 2021-06-
02 R5-
289 

Ž. Naumiesčio civilinių 
(naujųjų) kapinių ir Švėkšnos 
naujųjų kapinių 
skaitmeninimas ir sistemos 
aptarnavimas 

11 988,95 2021-09-
15 

2021-09-
15 
Nr. 
KVS073
6 

11589 11 988,95 

4. 2022-03-
25 R5-
193 

Ž. Naumiesčio mstl. civilinių 
(senųjų) kapinių ir Vainuto 
mstl. senųjų kapinių 
skaitmeninimas ir sistemos 
aptarnavimas 

11 778,52 2022-06-
15 

2022-06-
15 
Nr. KVS 
1017 

7822 11 778,52 

  Iš viso: 45 608,03    45 566,04 
 

 
 
Pavyzdžiai  4 priedas 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

5 priedas 
lentelė 

Prižiūrimų kapinių skaičius ir šienaujamas plotas 

Eil. 
Nr. 

Seniūnijos 
pavadinimas 

Prižiūrimų kapinių 
skaičius 

Šienaujamas plotas, ha Pastabos 

2021 m.  2022 m.  
1. Šilutės   Senosios – 3,09 

Naujosios – 8,65 
UAB Komunalininkas atlikti pagal 
sutartis 

UAB „Raguvilė“ atlikti pagal 
sutartis 

2. Vainuto 8 8 4,8 4,8 
3. Katyčių 25 25 12 12 
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4. Švėkšnos 17 17 6,8 6,8 
5. Gardamo 23 23 1,6 1,6 
6. Kintų 9 9 2,68 2,68 
7. Ž. Naumiesčio 11 11 6,6 6,6 
8. Juknaičių 12 13 2,5 2,8 
9. Usėnų 9 9 1 1 
10. Saugų 28 28 5 93 5,93 
11. Rusnės 4 4 1,32 1,32 

 
 
6 priedas 

Sudarytos sutartys 

 

Sutarties 2018-02-20 R5-123 dalykas – Šilutės naujųjų kapinių, esančių Pušų g. skaitmeninimas ir 
sistemos aptarnavimas. Žemėlapio ir duomenų skaitmeninimo paslaugos turi būti suteiktos per 6 
mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo. Sistemos aptarnavimo laikotarpis 24 mėnesiai nuo kapinių 
žemėlapio ir duomenų skaitmeninimo paslaugos įdiegimo; 
 

Sutarties 2020-05-29 R5-423 dalykas – Šilutės miesto senųjų kapinių, esančių Nemuno g. ir Vainuto 
mstl. naujųjų kapinių skaitmeninimas ir sistemos aptarnavimas. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties 
pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba kol šalys 
nutaria ją nutraukti įstatymų ar šioje sutartyje nustatytais atvejais. Planuojamų paslaugų atlikimo 
terminas 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. 
 

Sutarties 2021-06-02 R5-289 dalykas – Žemaičių Naumiesčio mstl. civilinių (naujųjų) kapinių ir 
Švėkšnos naujųjų kapinių skaitmeninimas ir sistemos aptarnavimas. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties 
pasirašymo dienos ir  galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba kol šalys 
nutaria ją nutraukti įstatymų ar šioje sutartyje nustatytais atvejais. Planuojamų paslaugų atlikimo 
terminas 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. 
 

Sutarties 2022-03-25 R5-193 dalykas – Žemaičių Naumiesčio mstl. civilinių (senųjų) kapinių ir Vainuto 
mstl. senųjų kapinių skaitmeninimas ir sistemos aptarnavimas. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties 
pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba kol šalys 
nutaria ją nutraukti įstatymų ar šioje sutartyje nustatytais atvejais. Planuojamų paslaugų atlikimo 
terminas 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. 
 

_________________________________________________ 


