
 

 

Laidojimo vietų sąrašų sudarymo reikalavimų ir 

skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos 

aprašo 2 priedas 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PALAIDOJIMO VIETŲ SĄRAŠAS 

 
Eil. 

Nr. 

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) 

ir kapinių vieta: gyvenamosios 

vietovės pavadinimas, seniūnijos 

(jeigu įsteigta) pavadinimas, 

adresas (jeigu yra) ar su 

kapinėmis besiribojančios gatvės 

(jeigu yra) pavadinimas (jeigu 

nėra kapinių adreso) 

Kapinių statusas ir 

sprendimo dėl kapinių 

statuso suteikimo 

priėmimo subjektas, 

data ir numeris 

Kapinių 

plotas, 

hektarais 

Žyma apie kapinių žemės 

sklypo registraciją 

Nekilnojamojo turto registre 

(įregistruotas / 

neįregistruotas). Jeigu 

įregistruotas, – registracijos 

data ir unikalus numeris 

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, 

telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – 

fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, 

darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis 

informacijos, vardai, pavardės ir telefono 

numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis 

asmuo ar kita organizacija) 

1 2 3 4 5 7 

1 Sukilėlių kalnelio kompleksas 

(jį sudaro: 

 - 1863 m. sukilėlių žudynių 

vieta ir kapai,  

- Pirmojo pasaulinio karo 

Vokietijos karių kapai,  

- Antrojo pasaulinio karo 

Vokietijos karių kapai 

(Sukilėlių g. – Vilniaus g. 

kampas); 

- Nepriklausomybės 

paminklas. 

Neveikiančios 

 

 

 

 

 

 

1,1579 ha Registruotas unikalus kodas 

10462 

UAB „Ecoservice projektai“, Pramonės g. 

8., vadybininkė Vaida Buračienė +370 

656 56437 

2 
Žudynių vieta ir kapai Aviacijos 

g. 56, Šiauliai) 
Neveikiančios 

 

0,9318 Registruotas unikalus kodas 

23141 

UAB „Ecoservice projektai“, Pramonės g. 

8., vadybininkė Vaida Buračienė +370 

656 56437 

3 Pranciškaus Mauricijaus 

Karpio mauzoliejus, vad. 

Grabaučiaus kalnu (Poilsio g., 

Rėkyvos sen., Šiauliai) 

Neveikiančios            

0,04 Neįregistruotos UAB „Ecoservice projektai“, Pramonės g. 

8., vadybininkė Vaida Buračienė +370 

656 56437 



 

 

 

4 Antrojo pasaulinio karo aukų 

palaikų laidojimo vieta 

(Tilžės g.(Bačiūnų g.), 

Šiauliai) 

Neveikiančios            

 

0,3476 Neįregistruotos UAB „Ecoservice projektai“, Pramonės g. 

8., vadybininkė Vaida Buračienė +370 

656 56437 

5 Kapavietė (3 šauliams, 

nežinomam puskarininkiui ir 

leitenantui  Rudolf Jurke) 

(Kleino g., Šiauliai) 

Neveikianti 
 

0,02 Neįregistruota UAB „Ecoservice projektai“, Pramonės g. 

8., vadybininkė Vaida Buračienė +370 

656 56437 

6 
Daušiškių kapinės (Daušiškių 

k., Šiaulių raj.) 

Neveikiančios 

Naujai įrengiamos 

 

38,2942 Neįregistruota UAB „Ecoservice projektai“, Pramonės g. 

8., vadybininkė Vaida Buračienė +370 

656 56437 

 

–––––––––––––––––––– 

 

 


