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Šešėlis laidojimo paslaugų versle



Tyrimo pristatymas

Lietuvos laidojimo paslaugų sektoriaus skaidrumo tyrimo tikslas – nustatyti, ar
laidojimo (ir su jomis susijusios) paslaugos yra teikiamos skaidriai, vykdant teisės
aktuose įtvirtintus reikalavimus ir nevengiant mokėti mokesčių į Lietuvos Respublikos
biudžetą.

Tyrimo laikotarpis: 2017 m. lapkričio – 2018 m. vasario mėn.

Tyrimo metodai:

• Analizė - teisės aktų nuostatoms ir iš įvairių šaltinių surinktai informacija analizuoti;

• Lyginamoji analizė – skirtingose valstybėse nustatytam teisiniam reglamentavimui
analizuoti ir palyginti;

• Apklausos metodas – tyrime remiamasi duomenimis, surinktais reprezentatyvios
Lietuvos gyventojų apklausos metu (UAB „BERENT Research Baltic“ 2017 m. atlikta
apklausa „Požiūris į kremavimą ir ritualines paslaugas Lietuvoje”) ir Lietuvos
institucijų pateikta informacija – atsakymus į pateiktus prašymus pateikti
duomenis;

• Apibendrinimas – tyrimo išvadoms formuoti.



Lietuvos teisės aktai

Įstatymai:

• Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas.

• Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

• Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas.

• Lietuvos Respublikos mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas.

• Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas.

Poįstatyminiai teisės aktai:

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 565 „Dėl medicininio mirties liudijimo
išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

• Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 3-172 „Dėl reikalavimų žmonių palaikams
gabenti skirtoms transporto priemonėms aprašo patvirtinimo“.

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-539 Dėl Lietuvos higienos normos
HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos
reikalavimai“ patvirtinimo.

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. D1-652 „Dėl laidojimo paslaugų teikimo kokybės
reikalavimų patvirtinimo“.

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-940 „Dėl mirusiojo kūno laissez-
passer bei Paraiškos gauti mirusiojo kūno laissez-passer formų patvirtinimo“.

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl leidimų – higienos pasų
išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 13 d.
įsakymas Nr. V-772/ISAK – 2357 „Dėl žmonių palaikų paruošimo kremuoti taisyklių patvirtinimo“.

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-357 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų kremavimo
įmonei aprašo patvirtinimo“.

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. V-859 „Dėl žmogaus palaikų
balzamavimo aprašo patvirtinimo“.

Tyrimo šaltiniai 



Tyrimo šaltiniai
Tarptautiniai teisės aktai:

• Europos Tarybos 1973 m. spalio 26 d. Susitarimas dėl mirusiųjų kūnų pervežimo.

Kitų valstybių teisės aktai:

• Lenkijos Respublikos kapinių ir žmonių palaikų laidojimo įstatymas (Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i
chowaniu zmarłych).

• Latvijos ministrų kabineto 2010 m. birželio 29 d. patvirtintais Kremavimo nuostatais (2010.gada 29.jūnijā Ministru kabineta
noteikumi Nr.600 Kremācijas noteikumi).

• Vokietijos Federacinės Respublikos Berlyno žemės 1973 m. lapkričio 2 d. Laidojimo įstatymas (Gesetz über das Leichen- und
Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) Vom 2. November 1973).

Kiti šaltiniai:

• UAB „BERENT Research Baltic” atlikta 2017 m. gyventojų apklausa „Požiūris į kremavimą ir ritualines paslaugas Lietuvoje“;

• Pagal siųstus prašymus raštu pateikta šių institucijų ir organizacijų informacija:
60 savivaldybių, Valstybinės mokesčių inspekcija, Rekvizitai.lt raštu pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaupiama informacija, VĮ „Regitra“, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie
LR susisiekimo ministerijos, Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentas prie
LR Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos, Regionų aplinkos
apsaugos departamentas, Lietuvos statistikos departamentas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Savivaldybės laidojimo paslaugų įmonės, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie LR
Sveikatos apsaugos ministerijos.

• Atlyginimo skaičiuoklė 2017 m. https://www.auditum.lt/index.php/atlyginimu-skaiciuokle/atlyginimo-skaiciuokle-2017.html

• Atviri įmonių duomenys: http://atvira.sodra.lt/imones/paieska/index.html

• Centrinis viešųjų pirkimų portalas https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/notice

• Higienos instituto mirtingumo statistika http://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=245 https://osp.stat.gov.lt/

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimų higienos pasų sąrašas: 
https://vssis.nvsc.lt/lhp/index.php?veikla10=&veikla09=&veikla07=&veikla05=&objpavad=&objkodas=&lhpnr=&objapskritis=&lhp_data_nuo=&veikvieta=&lhp_data_iki=&veikpavad

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro priežiūros planai https://nvsc.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/prieziuros-planai

• Statistikos departamentas, oficialios statistikos portalas https://osp.stat.gov.lt

https://www.auditum.lt/index.php/atlyginimu-skaiciuokle/atlyginimo-skaiciuokle-2017.html
http://atvira.sodra.lt/imones/paieska/index.html
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/notice
http://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=245
https://osp.stat.gov.lt/
https://vssis.nvsc.lt/lhp/index.php?veikla10=&veikla09=&veikla07=&veikla05=&objpavad=&objkodas=&lhpnr=&objapskritis=&lhp_data_nuo=&veikvieta=&lhp_data_iki=&veikpavad
https://nvsc.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/prieziuros-planai
https://osp.stat.gov.lt/


2015 m.
2016 m.

28310,00 30052,00

73108,00
71935,50

Laidojimo paslaugas
teikiančių įmonių pajamos
pagal metines pelno
mokesčio deklaracijas
(tūkst. Eur)

Tikėtinos laidojimo
paslaugas teikiančių inomių
pajamos pagal Lietuvos
gyventojų apklausą 2017 m.

Laidojimo paslaugas 
teikiančių įmonių 
pajamos pagal metines 
pelno mokesčio 
deklaracijas (tūkst. Eur)

Tikėtinos laidojimo
paslaugas teikiančių 
įmonių pajamos pagal 
2017 m. Lietuvos gyventojų
apklausą

Pagrindiniai rezultatai

Laidojimo paslaugas teikiančių įmonių pajamos 2015 - 2016 m. 
(Tūkst. Eur)



Laidojimo paslaugų versle 
kiekvienais metais juodojoje 

buhalterijoje 
„prasisuka“

APIE 43.34 MLN. EURŲ
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Vidutinis darbo užmokestis „į rankas“
laidojimo paslaugų įmonėse 2017 m. 1-11 mėn.

272 EUR
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Darbo vietos kaina darbdaviui 
privačioje ir savivaldybės įmonėje

Vidutinis darbo užmokestis "į rankas" Mokėtini mokesčiai

Nesumokėti 
mokesčiai už 1 

darbuotoją 
249 Eur



Per metus nesumokėta su 
darbo santykiais susijusių 

mokesčių

APIE 2,96 MLN. EURŲ
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Apskritys

Vidutinis darbuotojų skaičius laidojimo paslaugų įmonėse 

Vidutinis darbuotojų skaičius apskrities privačiose įmonėse

Lietuvos privačių įmonių vidutinis darbuotojų skaičius - 8,7

Lietuvos savivaldybės įmonių vidutinis darbuotojų skaičius - 16,15



Dėl nelegalaus įdarbinimo, 
per metus nesumokėta su 
darbo santykiais susijusių 

mokesčių

APIE 1,72 MLN. EURŲ



0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

9,10

2,96

1,72

M
ln

. E
u

r

Viso per metus nesumokėta mokesčių
13.78 mln. Eur

Su darbo santykiais
susiję mokesčiai už
nelegalius darbuotojus

Su darbo santykiais
susiję mokesčiai

PVM



Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie LR SAM 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 
(1-11 mėn.)

Atlikta patikrinimų 92 90 44

Nustatyta pažeidimų

6

Skirtos 7 Eur baudos

4

Skirtos 7 Eur baudos

3  

Skirta 150 Eur,
pakartotinai 575 Eur;   

Skirtos dvi 70 Eur baudos

ATPK ir ANK straipsniai ATPK 42 str. 1 d. ATPK 42 str. 1 d.
ANK 52 str. 1 d. 

ANK 45 str. 1 d.

Išduoti leidimai-higienos pasai 
laidojimo paslaugą teikiantiems 

asmenims

25 18 25

Išduoti leidimai-higienos pasai 
balzamavimą atliekantiems 

asmenims

2 3 3



Savivaldybių administracijų vykdyta kontrolė
(fiksuoti kapinių tvarkymo taisyklių ar kitų kapinių tvarkymą 

reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai)

Metai
Straipsnis 

(ATPK/ANK)

Surašyta protokolų 
(arba protokolų su 
adm. nurodymu)

Priimta nutarimų Įstaiga
Paskirta 
baudų 

(įspėjimų)

2015 162¹ str. 1 d. 1 1
Alytaus rajono 
savivaldybės 

administracija
1 įspėjimas

2016

162¹ str. 1 d. 5 3

Mažeikių rajono 
savivaldybės 

administracija

bauda (28 
EUR)

Klaipėdos rajono 
savivaldybės 

administracija
2 įspėjimai

162¹ str. 3 d. 1 0
Kėdainių rajono 

savivaldybės 
administracija

bauda (14 
EUR)

2017 369 str. 1 d. 0 2

Ukmergės rajono 
savivaldybės 

administracija
1 įspėjimas

Skuodo rajono 
savivaldybės 

administracija
1 įspėjimas



Kontroliuojančių institucijų 
dėmesys yra nepakankamas:  

per metus atliekama 
~ 75 patikrinimų, 

skirta vidutiniškai 4 baudos

vidutinis baudos dydis – 7 eurai



54%20%

26%

Palaikų pervežimui pritaikytų 
automobilių parkas Lietuvoje

Laidojimo paslaugų
įmonės (veiklos kodas
96.03)

Įmonės su kitais
veiklos kodais - ne
laidojimo paslaugų

Fiziniai asmenys



Laidojimo 
paslaugų 
įmonės

75%

Įmonės su kitais 
veiklos kodais

25%

Palaikų pervežimui pritaikytų automobilių parkas 
Vilniaus apskrityje

Pvz.:
Metalo konstrukcijų ir jų 
dalių gamyba (25.11);

Vaisių, uogų ir daržovių 
didmeninė prekyba (46.31)

Elektros energijos gamyba, 
perdavimas ir paskirstymas 
(35.10)

Nuosavo arba nuomojamo 
nekilnojamojo turto 
nuoma ir eksploatavimas 
(68.20)



Viešųjų pirkimų įkainis 



2015 m. 2016 m. 2017 m. *

6942 6465 6242

8 2 24

Mirusiųjų kūnų tarptautinio pervežimo dokumentų
laissez-passer  išdavimas 2015-2017 m.

Tikėtinas
kremuotų
užsienyje palaikų
skaičius

Išduotų
mirusiųjų kūnų
tarptautinio
pervežimo
dokumentų
laissez-passer
skaičius

* Nuo 2017 m. laissez-passer yra privalomas, vežant palaikus į užsienio valstybę
Tik 0,4 proc. visų vežimų buvo teisėti



Galiojančių įstatymų nesilaikoma, nes: 
1) nėra reglamentuota poįstatyminė 
bazė;
2) nėra aiškiai nustatytos administracinės 
atsakomybės; 
3) kai kuriose srityse net nėra priskirta 
kontroliuojanti institucija.

Tik 0,4 proc. visų kūnų išvežimų 
į kitas šalis buvo teisėti



• Vieninga mirusių asmenų ir jų palaikų apskaita. Šis registras
turėtų apimti ne tik mirties fakto registravimą, kas yra
vykdoma dabar, bet ir informaciją, kam palaikai perduoti, kur
buvo pervežti, kremuoti ir (ar) palaidoti. Tai leistų ne tik
skaidrinti laidojimo paslaugų verslą bei efektyviau jį
kontroliuoti, bet ir sudarytų sąlygas asmenims gauti
informaciją apie vietą, kur palaidoti jų artimųjų palaikai.

• Numatyta atsakomybė visiems juridiniams ir fiziniams
asmenims, kurie pažeidė reikalavimus susijusius su laidojimo
paslaugomis.

• Žmonių palaikų laidojimo įstatyme nurodyti visas
institucijas, kurios privalo užtikrinti šio įstatymo bei su juo
susijusių poįstatyminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

Galimi sprendimai


