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NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO SENIŪNIJOS
KAPINIŲ PRIŽIŪRĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1.Naujosios Akmenės miesto seniūnijos (toliau – seniūnija) kapinių prižiūrėtojas priklauso
darbuotojų grupei.
2.Pareigybės lygis – D.
.
II. SKYRIUS
REIKALAVIMAI KAPINIŲ PRIŽIŪRĖTOJO PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą;
3 2. būti sąžiningas, pareigingas, kruopštus ir sugebėti dirbti savarankiškai;
3.3. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;
3.4. būti susipažinęs su kapinių tvarkymo, priežiūros ir laidojimo tvarką reglamentuojančiais teisės
aktais;

3.5. gebėti sklandžiai reikšti mintis valstybine kalba raštu ir žodžiu.

III. SKYRIUS
KAPINIŲ PRIŽIŪRĖTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. privalo užtikrinti tvarką ir švarą Stipirkių civilinėse kapinėse: valo pagrindinį,
bendruosius praėjimų takus, kolumbariumo aikštelę, mašinų stovėjimo aikštelę, žiemą organizuoja
sniego valymą nuo pagrindinių takų bei mašinų stovėjimo aikštelės;
4.2. tvarko kolumbariumus (nurenka sudegusias ir išdegusias žvakes ar žvakides, nuvytusias
gėles, medžių lapus ir kt.) ir neprižiūrimus kapus;
4.3. paskiria iš eilės pagal numatytą tvarką kolumbariumo nišą;
4.4. konkurso būdu atrinktam raidžių graviravimo paslaugą atliekančiam asmeniui perduoda
kriptos akmens plokštę ir ją priima;
4.5. laidotuvių metu atidaro ir uždaro kolumbariumo kriptą;
4.6. rūpinasi kapinių tvoros būkle, užtikrina atliekų rūšiavimą, prižiūri medžius, krūmus,
gyvatvores, organizuoja žolės šienavimo darbus;
4.7. užtikrina kapinių aprūpinimą vandeniu;
4.8. supažindina atsakingus už kapavietės priežiūrą asmenis su Akmenės rajono savivaldybės
kapinių tvarkymo taisyklėmis;
4.9. reikalauja palaikyti švarą ir tvarką iš artimųjų kapus prižiūrinčių asmenų;
4.10. raštu įspėja už kapavietės priežiūrą atsakingą asmenį, jeigu kapavietė neprižiūrima
ilgiau kaip du metus;

4.11. kreipiasi į seniūnijos seniūną dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima ir jos priežiūros
organizavimo;
4.12. užtikrina, kad palaikų ekshumavimo ir (ar) perlaidojimo metu nebūtų sutrikdyta viešoji
tvarka ir būtų išvengta galimos infekcijos išplitimo;
4.13. dalyvauja identifikuojant kapavietę ir identifikuotos kapavietės duomenis įrašo žurnale;
4.14. nurodo iš eilės pagal kapinių išplanavimą kapavietės vietą, laikydamasis kapinių tvarkymo
taisyklių nustatytų reikalavimų, pažymi jos ribas individualiam ar šeimos kapui;
4.15. kontroliuoja, kad kasama kapo duobė būtų iškasta atitinkamo gylio, prisilaikoma nustatytų
atstumo tarp kapaviečių;
4.16. kaupia ir tvarko duomenis apie kapinėse palaidotus asmenis, pildo laidojimo ir kapaviečių
statinių registrų knygą;
4.17. užtikrina kapinių tvarkymo taisyklių laikymąsi, nedelsiant informuoja seniūnijos seniūną ar
seniūno pavaduotoją apie pastebėtus kapinių tvarkymo taisyklių pažeidimus;

4.18. darbo metu būna savo darbo vietoje (atsižvelgiant į oro sąlygas);
4.19. prižiūri ir tvarko kapinių lauko tualetą;
4.20. pagal savo kompetenciją vykdo kitus seniūnijos seniūno pavedimus.
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