
Pagal 2010 m. liepos 23 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-474 patvirtintų 

Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklių, parengtų 2008 m. lapkričio 19 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1207 patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių pagrindu, 

88 punktą: „Kapo paminklai, antkapiai, kapavietės tvora ir kiti statiniai statomi, rekonstruojami ir 

prižiūrimi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

reglamentuojančius šių statinių statybą. Kapo paminklo aukštis gali būti ne didesnis kaip 1,2 m nuo žemės 

paviršiaus (įskaitant cokolio aukštį), plotis – 1,5 m, dekoratyvinio stulpo – obelisko ar kryžiaus aukštis – 

iki 2 m. Statant ir (ar) rekonstruojant kapavietės paminklus, antkapius ir kitus statinius, kapavietę 

prižiūrintis asmuo privalo informuoti kapinių prižiūrėtoją, suderinti kapo statinių schemą, kurioje 

nurodyti statinių pagrindiniai matmenys ir kapavietės informacija (kapinių pavadinimas, kapavietės 

numeris, paskutinio laidojimo data, palaidoto asmens vardas ir pavardė, atsakingo už kapavietę asmens 

vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas) ir sumokėti Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio 

mokestį. Norint statyti, rekonstruoti ar remontuoti kapo paminklus, antkapius ir kitus kapavietės statinius 

į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapavietėse, reikia Kultūros paveldo departamento teritorinio 

padalinio pritarimo. Kapinių prižiūrėtojas žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo 

datas.“ 

 

Tai reiškia, jog norint gauti kapavietėje esančių antkapinių statinių statybos ar rekonstrukcijos 

darbų leidimą turite nurodyti kokius darbus vykdysite bei pateikti nubraižytą numatomų statyti kapavietės 

statinių schemą, kurioje būtų nurodytas kapavietės ilgis ir plotis, statomo paminklo aukštis ir plotis, 

kapinių pavadinimas, kapavietės numeris (jei žinote), paskutinio laidojimo data, paskutinio palaidoto 

asmens vardas ir pavardė bei atsakingo už kapavietę asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas 

ir kontaktinis telefono numeris.  

Jeigu pateikiate nubraižytą numatomų statyti kapavietės statinių schemą, tuomet turite sumokėti 

Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį – 40,00 Eur. Jeigu schemos nepateikiate, 

arba pateikta schema neatitinka nurodytų reikalavimų, tuomet imamas papildomas 15,00 Eur mokestis už 

kapavietės schemos parengimo darbus, tokiu atveju, turite sumokėti 55,00 Eur. 

 

 

Visus dokumentus bei mokėjimo pavedimo kopiją siųsti el. pašto adresu 

klientuaptarnavimas@kaunokapiniuprieziura.lt  

Mokėjimo pavedimo paskirtyje nurodyti kapinių pavadinimą bei paskutinio kapavietėje 

palaidoto asmens vardą ir pavardę.  

 

Įmonės rekvizitai apmokėjimui: 

Kauno savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“ 

Įmonės kodas 132626180 

A/s LT094010042502863090 (Luminor Bank AS) 

A/s/ LT587300010002229624 (AB Swedbank) 
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