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NOTEIKUMOS LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS 

 

Kapsēta – teritorija, kas saskaņā ar pašvaldības lēmumu ierādīta mirušo apbedīšanai. 

Kapavieta  vai  ģimenes kapavieta ( turpmāk tekstā - kapavieta) - zemes platība 

kapsētas teritorijā, kuru ierāda  mirušo apbedīšanai un šīs  teritorijas  labiekārtošanai – kopiņas 

izveidošanai, noformēšanai, apzaļumošanai. 

Kapavietas uzturētājs – fiziska persona, pēc kuras lūguma tiek ierādīta kapavieta. 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

 1.1. Visas Kokneses novada kapsētas  tiek uzturētas  ievērojot šos noteikumus. 

1.2. Visas Kokneses novada kapsētas ir pašvaldības īpašums. 

 1.3. Kapsētu sanitāro kontroli veic  valsts izveidota institūcija. 

 1.4. Kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu  uzrauga un kontrolē attiecīgās 

pašvaldības Komunālā nodaļa. 

 1.5. Kapsētas sadalās: 

1.5.1.atvērtās ( tiek piešķirtas jaunas kapavietas) – Atradzes kapi; Zutēnu kapi; Iršu 

kapi; 

1.5.2.daļēji slēgtās ( apbedīšanu veic ģimenes kapavietās)- Baznīcas kapi, Kaplavas 

kapi, Ūsiņu kapi; 

1.6. Kapsētas paredzētas Kokneses novada iedzīvotāju apbedīšanai. Personu no citām 

administratīvajām teritorijām  apbedīšana iepriekš minētajās kapsētās iespējama  tikai ģimenes 

kapu vietā, saņemot pašvaldības atļauju. 

 



1.7. Kapsētu īpašnieka  pienākumi: 

1.7.1. kapsētu teritoriju, kapliču, piebraucamo un iekšējo ceļu, koplietošanas laukumu, 

sētu, solu uzturēšana un remonts; 

1.7.2. ārpus kapavietām esošo apstādījumu kopšana, teritorijas labiekārtošana, 

atkritumu izvešana; 

1.7.3. kapsētu paplašināšana un jaunās teritorijas plānošana; 

1.7.4. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušana dabā; 

1.7.5. apbedījuma vietu precīza uzskaite un iezīmēšana plānā; 

1.7.6. sanitāro normu un noteikumu ievērošanas nodrošināšana; 

1.7.7. kapsētās esošo vērtību un īpašuma saglabāšana. 

 

 

2. KAPSĒTU DARBA REŽĪMS 

 

 2.1.  Kapsētu apmeklēšanas laiks  nav ierobežots. 

 

 

3. KAPSĒTU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 

 3.1. Kapsētu apmeklētājiem, amatniekiem, kopējiem, strādniekiem un citām personām, 

kuras atrodas kapsētu teritorijā, jāizturas godbijīgi, kā arī jāievēro šie noteikumi un kapu 

pārziņa  norādījumi. 

  

 3.2. Apmeklētājiem kapsētā aizliegts: 

3.2.1.ievest dzīvniekus; 

3.2.2.slēpot, braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām, motocikliem, automašīnām, izņemot 

gadījumus, kad  ir  kapu pārziņa  izsniegta  speciāla atļauja; 

3.2.3.tirgoties, veikt amatnieku pakalpojumus, ja nav saņemta pašvaldības rakstiska atļauja; 

3.2.4.dedzināt atkritumus, piesārņot celiņus un apstādījumus; 

3.2.5.stādīt kokus un kokveida krūmus apbedīšanai ierādītajās vietās; 

3.2.6.ņemt smiltis, zemi, novietot atkritumus neatļautās vietās; 

3.2.7.postīt kapsētas aprīkojumu un apstādījumus. 

 

 

4.KAPAVIETAS UZTURĒTĀJA TIESĪBAS 

 

 4.1. Kapavietas uzturētājam  ir tiesības būt apbedītam  kapavietā, kā arī apbedīt tur 

savus piederīgos; 

 4.2. Kapavietas uzturēšanas tiesības  tiek piešķirtas uz nenoteiktu laiku. 

 4.3. Kapavietas  uzturēšanas tiesības zaudē spēku, ja: 

 4.3.1. tiek likvidēta kapsēta vai tās daļa; 

 4.3.2. kapavieta tiek atbrīvota, izdarot pārapbedīšanu; 

 4.3.3. netiek ievēroti 5.7. punktā minētie  nosacījumi. 

 4.4. Ja kapavietas uzturēšanas tiesības ir zaudējušas spēku, pašvaldība var rīkoties ar 

kapavietu atbilstoši šiem noteikumiem. 

 

 

5.KAPAVIETAS KOPŠANA 

 

 5.1. Kapavietas uzturētājs kapavietu kopj pats vai  nodrošina tās  sakopšanu citā veidā; 



 5.2. Pirms kapavietas iekārtošanas, kapavietas  uzturētājs  ar pašvaldības Komunālo 

nodaļu saskaņo  kapavietas labiekārtošanu. 

 5.3. Krūmi, ja tādi paredzēti kapavietas norobežošanai, nedrīkst pārsniegt viena metra  

augstumu. Tos nedrīkst stādīt aiz  nospraustās kapavietas robežām. 

 5.4. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 

centimetru augstumu. 

 5.5. Atkritumi ,pēc kapavietas  kopšanas pabeigšanas, jānovieto norādītajās atkritumu 

novietošanas vietās, atšķirojot kompostējamos produktus no nepūstošiem atkritumiem.  

 5.6. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu. 

Par katru gadu, kad netiek kopta kapavieta, tiek sastādīts akts. Pašvaldība ir tiesīga , ja 

kapavieta netiek kopta vismaz piecus gadus, to nolīdzināt. 

 5.7. Jaunus apbedījumus nekoptā kapavietā var izdarīt pēc 20 (divdesmit) gadiem pēc 

pēdējā apbedījuma. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar sanitārajiem dienestiem, šo termiņu 

var samazināt līdz 15 (piecpadsmit)gadiem. 

 5.8. Izņēmuma gadījumos ( apbedījuma vieta ir vēstures piemineklis, kapavietā apbedīta 

ievērojama persona , u.c ) kapavietu  kopšanas izdevumi, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, 

var tikt segti no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

 

6.APBEDĪŠANAS KĀRTĪBA 

 

 6.1. Kapavieta tiek piešķirta pamatojoties uz Dzimtsarakstu  nodaļas izdotu  miršanas 

izziņu vai miršanas apliecības kopiju, uz kuras ir jābūt pašvaldības darbinieka atzīmei  ar 

atļauju mirušo apbedīt konkrētā kapsētā  un kapavietā. 

 6.2. Pirms kapavietas ierādīšanas  pašvaldības pilnvarota persona īpašā žurnālā atzīmē 

kapa vietas uzturētāja vārdu, uzvārdu, adresi un tālruņa numuru. 

 6.2. Kapu pārzinis ierāda kapa vietu un vienojas par apbedīšanas laiku. 

6.3. Ģimenes kapavieta ( trīs kapu kopiņām platība 3,0 x3,0 = 9,0m
2
) tiek piešķirta par 

brīvu.  

Par katru nākošo platuma metru  tiek noteikta vienreizēja maksa – 71.14 euro.( Grozījumi 

ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21, stājas sapēkā ar 01.01.2014.). 
 6.4. Ja kapsētas teritorijā atrodas kapliča, mirušā radinieki, saskaņojot ar kapu uzraugu,  

to var izmantot  mirušā novietošanai līdz  apbedīšanas brīdim. 

 6.5. Par kapličas iznomāšanu netiek   iekasēta nomas maksa. 

 6.6. Katru mirušo apbedī atsevišķā kapā. Kapam, kurš tiek raksts pieaugušam cilvēkam,   

jābūt vismaz divus metrus garam , vienu metru platam un 1,5 metrus dziļam līdz zārka vākam. 

 6.7. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā  vienu gadu pēc apbedīšanas brīža, 

saņemot kapsētas īpašnieka  un sanitārā dienesta atļauju. 

 6.8. Mirstīgo atlieku ekshumāciju izdara likumdošanā noteiktā kārtībā un laikā, 

saskaņojot to ar pašvaldību. 

 

 

7. ADMINISTRATĪVAIS SODS PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU UN IEKASĒTĀS 

NAUDAS IZLIETOŠANA 

 

 7.1. Par šo noteikumu neievērošanu tiek uzlikts sods: 

 7.1.1 fiziskām personām – brīdinājums vai naudas sods līdz 35,57 euro;(Grozījumi ar 
30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21, stājas sapēkā ar 01.01.2014.). 
 7.1.2. juridiskām personām – brīdinājums vai naudas sods līdz 142,29 euro. (Grozījumi ar 
30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21, stājas sapēkā ar 01.01.2014.). 
 7.2 Administratīvo protokolu par šo noteikumu neievērošanu  ir tiesīgi sastādīt: 



Valsts policijas darbinieki; 

Pašvaldības policijas darbinieki; 

Kapu pārzinis 

7.3. Iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Kokneses novada domes  budžetā. 

7.4. Maksa par papildus piešķirtajām kapu vietām un maksas pakalpojumiem tiek 

pilnībā izmantota  attiecīgās kapsētas un kapličas labiekārtošanai. 

 

 

Sēdes vadītājs                ( personiskais paraksts )                                     V.Cīrulis 

 

 

 


