
 

 

PATVIRTINTA  

Kauno miesto savivaldybės tarybos  

2018 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-635  

(Kauno miesto savivaldybės tarybos  

2022 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-285 

redakcija)  

 

KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KAPINIŲ PRIEŽIŪRA“ TEIKIAMŲ 

ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS    
      

Eil. 

Nr. Paslaugos pavadinimas ir aprašymas 

Mato 

vnt. 

Kaina, Eur 

(su PVM) 

1 2 3 4 

1. Laidojimo duobės urnai puošimas vnt. 10,00 

2. Laidojimo duobės karstui puošimas vnt. 20,00 

3. 
Kapavietės priežiūra (augalų laistymas, piktžolių, lapų, šakų ir šiukšlių 

šalinimas) 
mėn. 20,00 

4. Vienkartinis (pirminis) kapavietės sutvarkymas vnt. 35,00 

5. 
Papildomi kapavietės tvarkymo darbai (žemės kapavietei atgabenimas ir 

išpylimas, gėlių sodinimas, žvakių padėjimas ir pan.) 
val. 15,00 

6. Medžio pjovimas (turint leidimą)   

6.1. medžio kamieno skersmuo iki 0,19 m vnt. 70,00 

6.2. medžio kamieno skersmuo nuo 0,2 m iki 0,29 m vnt. 170,00 

6.3. medžio kamieno skersmuo nuo 0,3 m iki 0,39 m vnt. 250,00 

6.4. medžio kamieno skersmuo nuo 0,4 m iki 0,49 m vnt. 290,00 

6.5. medžio kamieno skersmuo nuo 0,5 m iki 0,79 m vnt. 330,00 

6.6. medžio kamieno skersmuo nuo 0,8 m vnt. 440,00 

6.7. 
automobilinio bokštelio nuoma, kai medis pjaunamas sudėtingomis 

sąlygomis  
val. 35,00 

7. Kelmo rovimas ir išvežimas   

7.1. kelmo skersmuo iki 0,29 m vnt. 160,00 

7.2. kelmo skersmuo nuo 0,3 m iki 0,49 m vnt. 300,00 

7.3. kelmo skersmuo nuo 0,5 m vnt. 400,00 

8. Medžio genėjimas sudėtingomis sąlygomis vnt. 110,00 

9. 

Kapinių infrastruktūros ir komunikacijų naudojimas, mišrių komunalinių 

atliekų tvarkymas vykdant kapavietės statinių statybos ir rekonstravimo 

darbus, kapavietės sutvarkymo projektavimo darbai  

vnt. 40,00 

1 2 3 4 

10. Kapavietės sutvarkymo schemos parengimas vnt. 15,00 

11. Vienkartinis kolumbariumo nišos priežiūros mokestis 25 metai 500,00 

12. 

Kapavietės atkasimas palaikams perlaidoti, palaikų surinkimas ir 

iškėlimas (iki 10 metų po palaidojimo), karsto likučių tvarkymas ir 

kapavietės užkasimas 

vnt. 500,00 
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13. 

Kapavietės atkasimas palaikams perlaidoti, palaikų surinkimas ir 

iškėlimas (praėjus 10 metų po palaidojimo), karsto likučių tvarkymas ir 

kapavietės užkasimas 

vnt. 380,00 

14. 
Pirmosios urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymas Petrašiūnų 

viešųjų kapinių kolumbariumo nišos II, III ir IV aukštuose 
vnt. 1500,00 

15. 
Pirmosios urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymas Petrašiūnų 

viešųjų kapinių kolumbariumo nišos I ir V aukštuose 
vnt. 1100,00 

16. 
Kitos urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymas toje pačioje 

kolumbariumo nišoje 
vnt. 100,00 

17. 
Pirmosios urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymas I Romainių 

viešųjų kapinių kolumbariumo nišos II, III ir IV aukštuose 
vnt. 800,00 

18. 
Pirmosios urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymas I Romainių 

viešųjų kapinių kolumbariumo nišos I ir V aukštuose 
vnt. 600,00 

19. 
Pirmosios urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymas Seniavos 

viešųjų kapinių kolumbariumo nišos II, III ir IV aukštuose 
vnt. 500,00 

20. 
Pirmosios urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymas Seniavos 

viešųjų kapinių kolumbariumo nišos I ir V aukštuose 
vnt. 450,00 

21. 
Pirmosios urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymas Panemunės 

viešųjų kapinių kolumbariumo nišoje  
vnt. 1000,00 

22. Kapavietės (2,5 m x 1,5 m) betoninės tvorelės įrengimas vnt. 230,00 

23. Kapavietės (2,8 m x 2,5 m) betoninės tvorelės įrengimas vnt. 260,00 

24. Kapavietės priežiūros įrankių komplekto nuoma  vnt. 5,00 

25. Prekybos gėlėmis vietos išlaikymas  mėn. 70,00 

26. 
Laidojimo duobės urnai iškasimas ir užkasimas  

(nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.)  
vnt. 110,00 

27. 
Laidojimo duobės urnai naujoje kapavietėje iškasimas ir užkasimas  

(nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.) 
vnt. 140,00 

28. 
Laidojimo duobės urnai iškasimas ir užkasimas žiemos metu  

(nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.)  
vnt. 135,00 

29. 
Laidojimo duobės urnai naujoje kapavietėje iškasimas ir užkasimas 

žiemos metu (nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.)  
vnt. 165,00 

30. Urnos patalpinimo į kapavietėje įrengtą nišą leidimo išdavimas vnt. 10,00 

31. 
Laidojimo duobės (karsto matmenys iki 1,6 m x 0,5 m) iškasimas ir 

užkasimas (nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.) 
vnt. 150,00 

32. 
Laidojimo duobės (karsto matmenys iki 1,6 m x 0,5 m) iškasimas ir 

užkasimas žiemos metu (nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.) 
vnt. 180,00 

1 2 3 4 

33. 

Dokumentų tvarkymas (archyvinių duomenų ir dokumentų paieška, 

kapavietės perrašymo dokumentų tvarkymas, įvairių pažymų išdavimas, 

kapavietės ribų tikslinimas keičiant kapavietės matmenis) per 20 dienų 

vnt. 20,00 

34. 

Skubus dokumentų tvarkymas (archyvinių duomenų ir dokumentų 

paieška, kapavietės perrašymo dokumentų tvarkymas, įvairių pažymų 

išdavimas, kapavietės ribų tikslinimas keičiant kapavietės matmenis) per 

1 darbo dieną 

vnt. 40,00 
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35. 
Vainatrakio kapinių investicinio kvartalo šeimyninės kapavietės ir (ar) 

laidojimo vietos rezervavimas 
vnt. 800,00 

36. 
Laidojimo duobės (karsto matmenys 1,61–2,1 m x 0,8 m) iškasimas ir 

užkasimas (nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.) 
vnt. 210,00 

37. 
Laidojimo duobės (karsto matmenys 2,11–2,4 m x 0,8 m) iškasimas ir 

užkasimas (nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.) 
vnt. 230,00 

38. 
Laidojimo duobės (karsto matmenys 1,61–2,1 m x 0,8 m) iškasimas ir 

užkasimas žiemos metu (nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.) 
vnt. 245,00 

39. 
Laidojimo duobės (karsto matmenys 2,11–2,4 m x 0,8 m) iškasimas ir 

užkasimas žiemos metu (nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.)  
vnt. 255,00 

 

__________________________  


