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įsakymu Nr. V-5

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS PAKRUOJO SENIŪNIJOS
KAPŲ PRIŽIŪRöTOJO PAREIGYBöS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBö
1. Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Pakruojo seniūnijos kapų prižiūr÷tojas,
pareigyb÷s grup÷ - 5
2. Pareigyb÷s lygis – D

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. tur÷ti ne mažiau kaip 18 m. amžių;
3.2. atlikti paprastas ir pasikartojančias užduotis, kurioms atlikti netaikomi išsilavinimo ar
profesin÷s kvalifikacijos reikalavimai;
3.3. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimais ir kitais teis÷s
aktais, reglamentuojančiais kapinių tvarkymą;
3.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
3.5. būti pareigingam, dalykiškam, sąžiningam, darbčiam, kruopščiam;
3.6. žinoti ir laikytis darbų saugos taisyklių dirbant rankinius darbus.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Neatid÷liotinai ir tiksliai vykdo seniūno nurodymus, atliekant kapinių priežiūros darbus.
5. Kapinių prižiūr÷tojas:
5.1. registruoja duomenis Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale;
5.2. vykdo prad÷tų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis procedūrų apskaitą;
5.3. siekiant užtikrinti švarą ir tvarką seniūnijos teritorijoje esančiose kapin÷se:
5.3.1. prižiūri kapinių žaliąsias zonas;
5.3.2. prižiūri kapinių informacinius stendus;
5.3.3. rūpinasi žol÷s pjovimu, sniego valymu;
5.3.4. palaiko kapin÷se švarą ir tvarką;
5.3.5. užtikrina, kad kapin÷s būtų aprūpintos vandeniu ir nustatyta tvarka surenkamos ir
išvežamos kapin÷se susidarančios atliekos; rūpinasi atliekų rūšiavimu ir tvarkymu, atlieka kitus
rankinius darbus;
5.4. aiškinasi ir praneša seniūnui apie daugiau kaip dvejus metus iš eil÷s neprižiūrimus
kapus, aiškinasi su artimaisiais kapų nepriežiūros priežastis;
5.5. nustatęs, kad kapaviet÷ yra netvarkoma (apleista), raštu įsp÷ja už jos priežiūrą atsakingą
asmenį, kad būtina ją sutvarkyti. Jeigu pagal esamus dokumentus n÷ra galimyb÷s nustatyti
atsakingo asmens ar nepavyksta jo rasti, paliekamas įsp÷jimas d÷l kapaviet÷s sutvarkymo. Jeigu per
vienerius metus nuo įsp÷jimo kapaviet÷ nesutvarkoma ir nesurandamas asmuo, atsakingas už
kapaviet÷s priežiūrą, kapinių prižiūr÷tojo iniciatyva seniūnas gali sudaryti komisiją, kuri pripažintų
šią kapavietę neprižiūrima. Laikotarpiu nuo įsp÷jimo iki kapaviet÷s pripažinimo neprižiūrima,
kapaviet÷s sanitarinio tvarkymo darbus organizuoja kapinių prižiūr÷tojas;

5.6. užtikrina, kad laidojant būtų griežtai laikomasi Vyriausyb÷s patvirtintų Kapinių
tvarkymo taisyklių, Statybos techninio reglamento reikalavimų, susijusių su kapo paminklo,
antkapio, suolelio prie kapo, tvorel÷s ir kita statyba.
6. Apie visus kapinių tvarkymo taisyklių pažeidimus praneša seniūnui.
7. Esant būtinybei, kilusius nesutarimus d÷l smulkių kapinių taisyklių pažeidimų, imasi
iniciatyvos spręsti vietoje, neišsprendus – kreipiasi į seniūną.
8. Prižiūri užduoties vykdymui priskirtas darbo priemones ir įrankius.
9. Vykdo darbų saugos, vidaus darbo taisyklių reikalavimus.
10. Vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų užtikrintas
seniūnijai priskirtų kapų teritorijos funkcijų vykdymas.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
11. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.
_________________________________

