
Senosios kapinės

Šilutės rajono savivaldybė, 2016



Teisinė bazė

• LR vietos savivaldos įstatymas (1994-07-07 Nr. I-533)

• LR žmonių palaikų laidojimo įstatymas (2007-12-20 Nr. X-1404)

• Kapinių tvarkymo taisyklės (LRV 2008-11-19 nutarimas Nr. 1207)

• Rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų Lietuvoje okupacinių režimų
metu, palaikų perkėlimo ir įamžinimo tvarka (LRV 1992-06-09
nutarimas Nr. 446)

• Nekilnojamosios kultūros vertybės – įvykio, laidojimo ir mitologinės
vietos tipinis apsaugos reglamentas (LRV 2002-01-31 nutarimas Nr.
152)

• Savivaldybių tarybų patvirtintos kapinių taisyklės.



LR vietos savivaldos įstatymas
(1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533)

6 straipsnis. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos:

41) ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas ;

7 straipsnis. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos:

10) savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, 
naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise;

19 straipsnis. Seniūno kompetencija:

7) organizuoja kapinių priežiūrą;

12) kaimo vietovėse registruoja gimimus bei mirtis, išduoda leidimus laidoti, 
įstatymų nustatyta tvarka atlieka notarinius veiksmus;



LR žmonių palaikų laidojimo įstatymas
(2007 m. gruodžio 20 d. Nr. X-1404)

26 straipsnis. Kapinių prižiūrėtojo teisės ir pareigos

1. Kapinių prižiūrėtojas privalo:

1) prižiūrėti kapines laikantis šio įstatymo ir kitų teisės aktų 
reikalavimų;



Kapinių tvarkymo taisyklės 
(LRV 2008-11-19 nutarimas Nr. 1207)

20. Už kapavietės arba kolumbariumo nišos priežiūrą atsakingas laidojantis asmuo, kurio
prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė arba kolumbariumo niša. Šio asmens
duomenis kapinių prižiūrėtojas įrašo laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale
(toliau vadinama – žurnalas).

21. Jeigu asmuo, įrašytas žurnale atsakingu už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą,
miršta arba dėl kitų priežasčių negali rūpintis kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūra, jo
giminaičiai, sutuoktinis (-ė) arba kapavietėje ar kolumbariumo nišoje palaidotų mirusiųjų
giminaičiai ir sutuoktinis (-ė) turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės ar
kolumbariumo nišos priežiūrą, ir raštu apie tai pranešti kapinių prižiūrėtojui, nurodydami
keistinus žurnale duomenis.

25. Kapo paminklai, antkapiai, kapavietės tvora ir kiti statiniai statomi, rekonstruojami ir
prižiūrimi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą. Statant ir (ar) rekonstruojant kapo
paminklus, antkapius ir kitus statinius, informuojamas kapinių prižiūrėtojas, kuris žurnale
įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo datas.



26. Norint statyti, rekonstruoti ar remontuoti kapo paminklus, antkapius ir kitus kapavietės
statinius į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse, reikia Kultūros paveldo
departamento teritorinio padalinio pritarimo. Taikomi šie kapo paminklų, antkapių ir kitų
kapavietės statinių statymo, rekonstravimo ar remonto riboto laidojimo kapinėse, įsteigtose
iki 1940 metų, ir neveikiančiose kapinėse apribojimai ir papildomi reikalavimai:

26.1. nauji kapo paminklai ir antkapiai jose gali būti statomi, jeigu jų visai nebuvo ar
jie buvo laikini, jeigu seni nusidėvi ar pripažįstami keliančiais avarijos grėsmę;

26.2. nauji statiniai jose gali būti statomi laikantis šių reikalavimų:

26.2.1. turi būti statoma iš natūralių arba istoriškai būdingų konkrečioms kapinėms
medžiagų;

26.2.2. paminklas negali būti aukštesnis už kitose kapavietėse pastatytus paminklus;

26.2.3. jeigu kapavietė yra šlaite, atsižvelgiant į šalia esančių kapaviečių padėtį,
galima formuoti iki 0,5 metro aukščio atraminę sienelę; išskirtiniais atvejais dėl reljefo
ypatumų atraminė sienelė gali būti aukštesnė;

26.2.4. kapavietė turi būti aptveriama ir įrengiama naudojant būdingus toms
kapinėms analogus, kapo vietai žymėti numatant kapo apvadą ar plokštę.



Nekilnojamosios kultūros vertybės –
įvykio, laidojimo ir mitologinės 

vietos tipinis apsaugos reglamentas 
(LRV 2002-01-31 nutarimas Nr. 152)

Saugomos visos vertingos memorialinės vietos dalys bei elementai ir teritorija.

13. Vertingos dalys bei elementai yra žmonių palaikai žemėje, statiniuose,
teritorijos reljefas, planinė, erdvinė, tūrinė struktūra (kompozicija), statiniai ir jų
liekanos, įranga (koplyčios, antkapiai, tvoros, vartai, stendai, takai, aikštelės,
suolai ir kita), įvairūs dekoratyviniai žolynai, krūmai, medžiai, konkrečios kultūros
vertybės istorinė memorialinė funkcija.



16. Memorialinės vietos priežiūros tikslas – išsaugoti gerą fizinę šios kultūros vertybės ir jos teritorijos
būklę, išvengti autentiškų savybių kitimo ir vandalizmo.

17. Memorialinės vietos savininkas, valdytojas ar naudotojas gali savarankiškai atlikti:

17.1. teritorijos priežiūros darbus (atlikti apžiūrą, šalinti taršos šaltinius, ištaisyti nedidelius
reljefo defektus nepažeisdamas kapų, išslinkusius ar iškritusius dangos ir reljefo tvirtinimo elementus
pakeisti naujais, jeigu jie nėra vertingos dalys bei elementai);

17.2. statinių ir jų liekanų priežiūros darbus (atlikti apžiūrą, valyti; šalinti (iškirsti) medžius,
krūmus, augančius ant statinių ir jų liekanų, ištaisyti nedidelius medžiagos defektus, grąžinti į pirmykštę
vietą ir įtvirtinti išslinkusius ar iškritusius elementus, jeigu jie nėra vertingos dalys bei elementai);

17.3. vandens telkinių priežiūros darbus (atlikti apžiūrą, šalinti taršos šaltinius, valyti krantus ir
pakrantes, prižiūrėti jų tvirtinimo įrenginius, ištaisyti nedidelius medžiagos defektus hidrotechniniuose
statiniuose, atskirus sunykusius elementus hidrotechniniuose statiniuose ir įrenginiuose pakeisti naujais);

17.4. želdinių priežiūros darbus (atlikti apžiūrą, šalinti iš želdinių sausuolius, vėjavartas,
vėjalaužas, snieglaužas, šalinti (iškirsti) menkaverčius medžius ir krūmus nepažeidžiant kapų, valyti ir
gydyti atskirų medžių kamienus ir šakas, genėti atskirus medžius ir retinti krūmus, sodinti medžius,
krūmus ir kitus želdinius atskiruose biokonstrukciniuose plotuose, išlyginti pievų ir vejų paviršių,
regeneruoti atskiras vietas nepažeisdamas kapų).

18. Priežiūros darbai atliekami nuolat, be projektinės dokumentacijos ir be atskiro Kultūros vertybių
apsaugos departamento leidimo, darbai apmokami memorialinės vietos savininko, valdytojo ar naudotojo
lėšomis.

19. Konkrečios memorialinės vietos priežiūros darbai nustatomi jos apsaugos reglamente.

20. Memorialinės vietos (jos dalies) savininkas, valdytojas ar naudotojas, sužinojęs apie šios kultūros
vertybės ar jos teritorijos sugadinimą, sužalojimą, sunaikinimą, vandalizmo aktą, gresiančias ar įvykusias
avarijas, turi nedelsdamas pranešti Kultūros vertybių apsaugos departamento teritoriniam padaliniui ir
imtis priemonių vertingoms dalims bei elementams išsaugoti.



Šilutės rajono savivaldybės 
senosios kapinės

LR kultūros vertybių 

registre įrašytos

Kapinės, kapai, 

laidojimo kompleksai

112

Senosios kapinės

189

301

Neišaiškintos kapinės

...



• Metirkviečių kaimo evangelikų liuteronų pirmųjų senųjų kapinių (u. k. 24287)
vertingosios savybės (2015-03-09 ; Nr: KPD-KP-489):

1.3.3. Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno
formos - 1 kalto metalo ažūrinis kryžius (įrašų nėra, nuvirtęs, atremtas į medį; būklė
patenkinama; FF Nr. 26; 2014 m.); 13 lieto metalo kryžių su kryžmose iš abiejų pusių
išlietais memorialiniais įrašais (2 nulūžę, 11 įtvirtinti betono postamentuose; būklė
patenkinama; FF Nr. 10-36; 2014 m.); <...>

1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - Metirkviečių k. gyventojų palaikai, reljefas
(kalvelė, apaugusi medžiais, krūmais, išlikę betoninių kapų apvadų; būklė
patenkinama; FF Nr. 1-9; 2014 m.);

• Gaidelių kaimo evangelikų liuteronų trečiųjų senųjų kapinių (u. k. 24272)
vertingosios savybės (2015-03-09 ; Nr: KPD-KP-488):

1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - Gaidelių k. gyventojų palaikai (vėlyviausias
įrašas ant išlikusio paminklo - 1962 m.; -; FF Nr. 8; 2015 m.); lygus reljefas
(tvarkomas pietvakarinis kapinių kampas, išlikę keletas betono ir teraco kapų
apvadų, granito antkapių, kita dalis priaugusi krūmų, medžių; būklė patenkinama;
FF Nr. 1-7; 2015 m.);



Teisės aktai nereglamentuoja:

• Aiškios pozicijos dėl kapinių savininko, valdytojo, prižiūrėtojo teisių,
pareigų ir atsakomybės;

• Pareigos visus tvarkybos darbus derinti su objekto savininku ar valdytoju;

• Mažosios architektūros (paminklų ir t.t.) statuso jei tai nėra saugomo
objekto vertingoji savybė;

• Kapinių tvarkybos reikalavimų jei jos nėra įrašytos į LR kultūros vertybių
registrą;

• Tautinių ir konfesinių mažumų kapinių tvarkybos ir priežiūros ypatybių.



Ačiū už dėmesį!


