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LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ PRIEŽIŪROS BEI
LANKYMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo Biržų rajono
savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas (toliau vadinama – Tvarkos aprašas) nustato
leidimų laidoti išdavimą, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo tvarką Biržų rajono
savivaldybės teritorijoje.
2. Biržų rajono savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių padalinių –
seniūnijų seniūnai Tvarkos apraše nurodytą veiklą organizuoja vadovaudamiesi Kapinių
tvarkymo taisyklėmis, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašu,
Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašu, Kapinių priežiūros
organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m.
lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo
įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, ir šiuo Tvarkos aprašu.
3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme (Žin., 2007, Nr. 140-5763) ir Kapinių
tvarkymo taisyklėse.
4. Seniūnai organizuoja visų reikalingų pritarimų ir derinimų, numatytų Kapinių
tvarkymo taisyklėse, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos apraše,
Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų apraše, Kapinių priežiūros
organizavimo tvarkos apraše, gavimą.
II. LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMAS
5. Rašytinį leidimą laidoti Biržų rajono savivaldybės kapinėse išduoda seniūnijos,
kurios teritorijoje yra kapinės, seniūnai arba seniūnų įgalioti asmenys. Leidimas laidoti
išduodamas pagal Kapinių tvarkymo taisyklių priede nustatytą formą.
6. Leidimas laidoti išduodamas mirusiojo giminaičiams, sutuoktiniui (-ei) ar kitam
laidojimą organizuojančiam asmeniui, pateikusiam rašytinį prašymą ir mirties liudijimą.
7. Leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje asmeniui, kuriam suteikta teisė
prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, ar jam mirus laidojimą organizuojančiam asmeniui,
išduodamas vadovaujantis Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos
aprašu.
8. Leidimai laidoti darbo dienomis išduodami seniūnijų darbo laiku seniūnijose, o
poilsio dienomis ir po darbo – pagal seniūnijose bei prie kapinių esančiose informacijos
lentose skelbiamą informaciją, kurioje nurodyti seniūnijų atsakingų asmenų kontaktiniai
duomenys.
9. Leidimai laidoti išduodami nemokamai.
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III. MIRUSIŲJŲ LAIDOJIMAS. KAPINIŲ PRIEŽIŪRA
10. Laidoti mirusiuosius leidžiama kiekvieną dieną nuo 8 val. iki 18 val.
11. Pirmą Kalėdų ir pirmą Velykų dieną bei Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis
nelaidojama. Seniūnai arba seniūnų įgalioti asmenys, įvertinę situaciją vietoje, gali išduoti
leidimą laidoti šiomis dienomis.
12. Visi laidojimai, kapaviečių statiniai ir jų rekonstravimo darbai registruojami
vadovaujantis Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašu.
13. Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priežiūra organizuojama
vadovaujantis Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašu.
14. Kapinių tvarkymo taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka pripažintų
neprižiūrimomis kapaviečių priežiūrą organizuoja seniūnija, kurios teritorijoje yra
kapavietės. Asmenys, pageidaujantys tvarkyti neprižiūrimas kapavietes, raštu kreipiasi į
seniūniją, kurios teritorijoje yra kapinės.
15. Mirusieji seniūno sprendimu gali būti laidojami neprižiūrimomis paskelbtose
kapavietėse. Asmuo, pageidaujantis laidoti mirusįjį neprižiūrimoje kapavietėje, seniūnui ar
jo įgaliotam asmeniui pateikia mirties liudijimą ir rašytinį prašymą išduoti leidimą laidoti.
Prašyme pažymima, kuriose kapinėse esančioje kapavietėje pageidaujama gauti leidimą
laidoti. Leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje išduodamas, jeigu pagal Kapinių
tvarkymo taisykles joje galima laidoti.
16. Konfesinėse kapinėse laidojimo tvarką ir sąlygas pripažintose neprižiūrimomis
kapavietėse nustato religinė bendruomenė ar bendrija, kuri pagal kapinių perdavimo sutartį
organizuoja kapinių priežiūrą.
IV. KAPINIŲ LANKYMAS
17. Kapinės lankomos visais metų laikais šviesiu paros metu. Lapkričio 1 d. – Visų
Šventųjų dieną ir lapkričio 2 d. – Vėlinių dieną – lankymo laikas neribojamas.
18. Kapinių teritorijoje draudžiama:
18.1. be kapinių prižiūrėtojo leidimo važinėti transportu (išskyrus specialųjį);
18.2. ganyti gyvulius ir vaikščioti su šunimis;
18.3. be seniūnijos arba kapinių prižiūrėtojo žinios statyti naujus, išvežti remontuoti
kapų statinius, sodinti arba persodinti, genėti ar pjauti medžius;
18.4. statyti suolus praėjimuose tarp kapų;
18.5. šiukšlinti, mindžioti veją ir gėlynus, laužyti medžius ir krūmus, skinti ar imti
gėles, imti smėlį ir žemę ne tam skirtose vietose, gadinti kapinių ir kapų statinius, deginti
šiukšles arba jas išmesti ne tam skirtose vietose, trikdyti rimtį ir pažeisti viešąją tvarką;
18.6. klijuoti ar kitaip tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, stulpų,
tvorų, pastatų ar statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Seniūnijų seniūnai metinę ataskaitą apie išduotus leidimus laidoti Biržų rajono
savivaldybės administracijai privalo pateikti per 20 darbo dienų pasibaigus kalendoriniams
metams.
20. Paskyrus kitus asmenis atsakingais už leidimų laidoti išdavimą Biržų rajono
savivaldybės teritorijoje, prieš tai buvę atsakingi asmenys pagal priėmimo ir perdavimo
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aktą, dalyvaujant atitinkamos seniūnijos seniūnui ar jo įgaliotam asmeniui, perduoda visus
dokumentus, susijusius su leidimų laidoti išdavimu.
21. Kitus nenumatytus Kapinių tvarkymo taisyklėse, Leidimo laidoti neprižiūrimose
kapavietėse išdavimo tvarkos apraše, Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo
sąlygų apraše, Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos apraše ir šiame Tvarkos apraše
kapinių tvarkymo klausimus sprendžia Savivaldybės administracijos direktorius ir
atitinkamos seniūnijos seniūnas.

_______________________

