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1. Saistošie noteikumi (turpm

kapsētu īpašnieku ties
piešķiršanas kārtību, kapavietu kopšanas nosac
izmantošanu, kā arī atbild

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. kapsēta – īpaša teritorija, kas ier

2.2. kapsētas īpašnieks
persona, kuras ī

2.3. atvērta kapsē
kapavietas; 

2.4. slēgta kapsēta

2.5. daļēji slēgta kaps
kapavietā;  

2.6. karavīru kapi
apglabāti kara laik

2.7. kapavieta (ģimenes kapavieta) 
ierāda mirušo apbed
un apzaļumošanai, kr
uzstādīšanai; 

2.8. neuzraudzīta kapa

2.9. kolumbārijs  –
mirušo pelniem apglab
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      Nr.

APSTIPRINĀTI
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(protokols Nr.22.9§)

 

eguma novada kapsētu uztur ēšanu un apsaimniekošan

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvald
15.panta pirm

 un43.panta trešo da

I.Vispār īgie jautājumi  

Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kapsētu kā
pašnieku tiesības un pienākumus, kapu pārziņu pien

ību, kapavietu kopšanas nosacījumus, apbedīšanas k
ī atbildību par šo noteikumu neievērošanu. 

Noteikumos lietotie termini: 

īpaša teritorija, kas ierādīta mirušu cilvēku apbedī

īpašnieks – pašvaldība, reliģiska organizācija, juridiska vai fiziska 
persona, kuras īpašumā atrodas kapsēta; 

rta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ier

ēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;

ta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī jau izveidot

ru kapi  – slēgta tipa kapsēta, kas izveidota pēckara period
i kara laikā kritušie karavīri; 

ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes iecirknis kaps
da mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai: kopi

umošanai, krūmu stādīšanai, soliņa novietošanai, kapa apr

īta kapavieta – kapavieta, kas netiek uzraudzīta 5 gadus

– īpaši izveidota vieta kapsētā, kas paredzē
mirušo pelniem apglabāšanai; 

EGUMA NOVADA DOME  

5020, 
dome@kegums.lv 

Nr.9/2017 

ĀTI 
novada domes  

2017.gada 16.augusta 
mumu Nr.299 

(protokols Nr.22.9§) 

un apsaimniekošanu 

 ar likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 2.punktu 

un43.panta trešo daļu 
 

ētu kārtības noteikumus, 
u pienākumus, kapavietu 
īšanas kārtību, kapliču 

apbedīšanai; 

cija, juridiska vai fiziska 

šanai tiek ierādītas jaunas 

šana nenotiek; 

jau izveidotā ģimenes 

ēckara periodā un kurā 

ra zemes iecirknis kapsētā, kuru 
rtošanai: kopiņas izveidošanai 

a novietošanai, kapa aprīkojuma 

īta 5 gadus pēc kārtas; 

, kas paredzēta urnu ar kremētu 
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2.10. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru 
ceremonijai; 

2.11. kapsētas pārzinis – kapsētas īpašnieka pilnvarota persona, kas pilda kapsētu 
Noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina to ievērošanu; 

2.12. kapavietas uzturētājs – persona, kurai ierādīts zemes iecirknis kapsētā 
kapavietas izveidošanai un kopšanai; 

2.13. apbedīto reģistrs – kapsētā apbedīto personu uzskaites dokumentācija, kas 
sastāv no mirušo reģistrācijas grāmatām un apbedījumu vietu shēmām; 

2.14. virsapbedījums – mirušā apbedīšana virs esošā apbedījuma. 

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Ķeguma novada 
administratīvajā teritorijā. 

4. Ķeguma novada administratīvajā teritorijā ir šādas kapsētas: 

4.1. Atvērtas kapsētas: 

4.1.1. Ķeguma kapsēta; 

4.1.2. Berkavas kapsēta; 

4.1.3. Tomes kapsēta; 

4.1.4. Birzgales centra kapi “Silamiķeļi”; 

4.1.5. Zaru kapi; 

4.1.6. Sauleskalna kapi; 

4.1.7. Baltupes kapi; 

4.1.8. Kalnupes (Aveņu) kapi; 

4.1.9. Jedes kapi; 

4.1.10. Meža kapi; 

4.1.11. Zizānu kapi; 

4.1.12. Kalnmuižas kapi; 

4.1.13. Lāču kapi; 

4.2.Slēgtas kapsētas: 

4.2.1. Mācītāju kapi; 

4.2.2. Mēra kapi; 

4.2.3. Pleideru kapi; 

4.2.4. Rudzvilku kapi; 

4.3. Daļēji slēgta kapsēta – Dzeņu kapi Birzgales pagastā; 

4.4. Karavīru kapi: 

4.4.1. karavīru kapi Rembatē; 

4.4.2. Ābermaņu kapi; 

4.4.3. Lezmaņu kapi; 

4.4.4. Barona Hānu kapi; 

4.4.5. Vīzentālu kapi; 
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4.4.6. Vitkopu kapi; 

4.4.7. Vecluiku kapi; 

4.4.8. Skaberģu kapi; 

4.4.9. Padomju karavīru Brāļu kapi. 

5. Jaunu kapsētu var izveidot tikai teritorijās, kurās atbilstošais atļautais izmantošanas 
veids ir apstiprināts pašvaldības teritorijas plānojumā un tai noteikta normatīvajos 
aktos atbilstošā aizsargjosla.  

6. Kapsētas veidu pašvaldības kapsētām nosaka vai citu īpašnieku kapsētām saskaņo 
Ķeguma novada dome.  

 

II.Kaps ētu kārt ības noteikumi 

7. Kapsētas atvērtas apmeklētājiem bez laika ierobežojuma. 

8. Kapsētu apmeklētāji, strādnieki, amatnieki, kopēji un citas personas, kuras atrodas 
kapsētā, izturas godbijīgi un klusi, ievēro šos noteikumus, kā arī kapsētas pārziņa un 
īpašnieka norādījumus, ja tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem. 

9. Kapliča tiek izmantota mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim un bēru 
ceremonijām. To drīkst izmantot tikai ar kapu pārziņa vai īpašnieka atļauju. 

10. Bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētas tikai pieaugušo pavadībā, kuri 
ir atbildīgi par viņiem. 

11. Kapsētās aizliegts: 

11.1. apglabāt mirušus dzīvniekus; 

11.2. pārvietoties ar motorizētajiem transporta līdzekļiem; 

11.3. ievest dzīvniekus bez pavadas; 

11.4. braukt ar automašīnām un citu tehniku, izņemot: 

11.4.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas pārziņavai īpašnieka atļauja; 

11.4.2. policijas, neatliekamās medicīniskām palīdzības, valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta operatīvajam transportam; 

11.4.3. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētajiem 
transportlīdzekļiem; 

11.5. rakt, ņemt zemi un smiltis kapsētas un tai pieguļošajās teritorijās, izņemot 
speciāli tam ierādītajās vietās; 

11.6. patvaļīgi mainīt kapsētas pārziņa ierādītās kapuvietas teritorijas robežas; 

11.7. postīt kapsētu aprīkojumu (sētas, solus, pieminekļus u.tml.) un stādījumus; 

11.8. piegružot kapsētas teritoriju un dedzināt atkritumus; 

11.9. patvaļīgi izcirst un bojāt kokus; 

11.10. veikt cita veida kapsētas videi kaitīgas un traucējošas darbības.  

11.11. bez kapu pārziņa atļaujas stādīt apbedīšanai ierādītajās vietās kokus, kuri nav 
paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai un kuru garums (pieaugot) 
pārsniedz 2 m. 
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III.Kaps ētu īpašnieku un pārziņu pienākumi 

12. Kapsētas īpašnieks ir tiesīgs kapsētu apsaimniekot pats vai nodot apsaimniekošanas 
tiesības, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu līgumu. Kapsētu īpašnieku pienākums 
ir: 

12.1. nodrošināt kapsētu kārtības noteikumu ievērošanu; 

12.2. organizēt kapsētu uzturēšanu un kopšanu; 

12.3. nodrošināt kapsētu sektoru, rindu, iekšējo celiņu un kapavietu nospraušanu 
dabā; 

12.4. nepieciešamības gadījumā pēc iespējas nodrošināt kapu teritorijas 
paplašināšanusaskaņā ar apstiprinātajiem projektiem; 

12.5. organizēt atkritumu apsaimniekošanu; 

12.6. organizēt kapsētu iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu, sētu, solu 
uzturēšanu un remontu, kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši 
vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām un apstiprinātajiem projektiem, kā arī 
ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, teritoriju labiekārtošanu; 

12.7. nodrošināt apbedījumu vietu precīzu uzskaiti un apbedījamo reģistra kārtošanu.  

13. Kapsētas pārziņa pienākumi ir: 

13.1. reģistrēt apbedījumus, izveidot un uzturēt apbedīto reģistru (izmantojot speciālu 
programmu, ja tā ir izveidota konkrētajai kapsētai); 

13.2. ierādīt kapavietas, nodrošināt kapavietu uzmērīšanu, kā arī uzraudzīt kapu 
rakšanu; 

13.3. saskaņot kapličas izmantošanas laiku, saskaņot bēru ceremoniju un mirušo 
atceres pasākumu norises laiku; 

13.4. organizēt sabiedriskos pasākumus kapos atbilstoši kultūrvēsturiskajām 
tradīcijām (kapu svētki, svecīšu vakari); 

13.5. nodrošināt kapličas, iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu kopšanu, 
teritorijas labiekārtošanu; 

13.6. nodrošināt bezpiederīgo mirušo kapa vietu uzkopšanu ne retāk kā 2 reizesgadā; 

13.7. kopā ar kapsētu īpašnieka norīkotiem pārstāvjiem veikt kapavietu apsekošanu 
un sastādīt aktus par neuzraudzītām kapavietām; 

13.8. nodrošināt kapsētas apmeklētājus ar informāciju par kapsētu kārtības 
noteikumiem. 

13.9. rūpēties par sanitāro normu un citu noteikumu ievērošanu kapu teritorijā; 

13.10. iekasēt maksupar sniegtajiem pakalpojumiem, kas pašvaldības kapsētām ir 
noteikta saskaņā ar domes apstiprināto cenrādi.  
 

 

IV. Kapavietas piešķiršanas kārt ība 

14. Kapavieta tiek ierādīta kapavietas uzturētājam. 

15. Kapavietu piešķir, pamatojoties uz: 

15.1.  dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas apliecības vai izziņas kopiju, (uzrādot 
oriģinālu); 
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15.2. dokumentu, kas apliecina veikto maksājumu par kapavietas ierādīšanu 
(kapavietas rezervēšanu). 

16. Pašvaldības kapsētā apbedī: 

16.1. mirušas personas, kuru pēdējā dzīvesvieta ir bijusi deklarēta Ķeguma novadā 
administratīvajā teritorijā; 

16.2. ģimenes kapavietā jau apbedītas personas tuviniekus (vecvecāki, vecāki, bērni, 
mazbērni, brāļi, māsas, dzīvesbiedrs, laulātais, ārpusģimenes aprūpē esošās 
personas un likumiskie pārstāvji) neatkarīgi no tā, kur bija deklarēta viņu pēdējā 
dzīvesvieta. 

16.3. neidentificētās personas. 

17. Citu personu apbedīšana pašvaldības kapsētās jaunā kapavietā pieļaujama, ja saņemts 
mirušā piederīgā motivēts iesniegums un tam ir piekritis kapsētas īpašnieks. 

18. Kapavietas var rezervēt iepriekš, iesniedzot attiecīgu rakstisku iesniegumu kapsētas 
īpašniekam, ievērojot šo Noteikumu 15.punktā minētos nosacījumus. 

19. Ar kapavietas rezervēšanas brīdi kapavietas rezervētājam rodas tiesības tikt 
apbedītam rezervētajā kapa vietā, vai arītajā apbedīt savus tuviniekus. 

20. Tiesības uz rezervēto kapavietu izbeidzas, ja: 

20.1. kapavietas rezervētājs atsakās no kapavietas rezervēšanas; 

20.2. kapavieta netiek kopta un tiek atzīta par neuzraudzītu. 

21. Ja tiesības uz rezervēto kapavietu ir izbeigušās, kapsētas īpašnieks ir tiesīgs izlemt 
jautājumu par kapavietas piešķiršanu citas mirušas personas apbedīšanai vai 
rezervēšanas tiesību piešķiršanu citai personai. 

 

V.Kapavietas kopšanas nosacījumi 

22. Kapavietas uzturētājs var kopt kapavietu pats vai deleģēt citu personu kapavietas 
kopšanai.  

23. Kapavietas uzturētāja pienākums ir viena gada laikā pēc apbedīšanas nodrošināt 
kapavietas labiekārtošanu un regulāri to kopt, ievērojot šādus nosacījumus: 

23.1. kapavietā var uzstādīt kapu apmales, pieminekļus, piemiņas plāksnes, krustus, 
soliņus, nožogojumus; 

23.2. dekoratīvos stādījumus vai nožogojumus, kas norobežo kapa vietu, nedrīkst 
stādīt aiz kapa vietas robežām un tie nedrīkst būt augstāki par 70 cm;  

23.3. kapakmeņu vai kapavietas nogāzes nostiprinājuma elementus, kas augstāki par 
1 metru uzstādīšanu, saskaņo ar kapsētas īpašnieku vai apsaimniekotāju; 

23.4. kapavietas labiekārtošanas rezultātā nedrīkst sašaurināt celiņus starp 
kapavietām; 

23.5. atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas nogādā atkritumu savākšanas vietās. 
Citās vietās kapsētā veidot atkritumu kaudzes ir aizliegts.  

24. Kapavietas rezervētājam ir pienākums rūpēties par rezervētās kapavietas sakopšanu 
un uzturēšanu kārtībā, ievērojot šo Noteikumu 23. punkta nosacījumus. 

VI. Neuzraudzītas kapavietas 

25. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu. 
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26. Kapavieta tiek atzīta par neuzraudzītu šādā kārtībā:  

26.1. kapsētas īpašnieka izveidota komisija katru gadu apseko kapsētas un sastāda 
aktu par nesakoptām kapavietām; 

26.2. kapsētas īpašnieks rakstiski informē kapavietas uzturētāju vai kapavietas 
rezervētāju par konstatēto pārkāpumu, nosūtot ierakstītu vēstuli uz deklarēto 
adresi, un brīdina, ka nesakoptā kapavieta pēc šo Noteikumu 25. punktā noteiktā 
termiņa tiks atzīta par neuzraudzītu;  

26.3. kapsētas īpašniekspēc pieciem gadiem atzīst kapavietu par neuzraudzītu, un 
kapavietas uzturētāju/ kapavietas rezervētāju rakstiski brīdina par kapavietas 
nolīdzināšanu 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma veikšanas. 

27. Neuzraudzītas kapavietas uzturētājs var atcelt neuzraudzīto statusuuz kapavietu 1 
(viena) gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas, atkārtoti samaksājot īpašnieka 
noteikto maksu par kapavietas ierādīšanu. 

28. Ierādīt brīvo platību citai personai var ne ātrāk kā divus gadus pēc šo noteikumu 
26.3.punktā minētā brīdinājuma nosūtīšanas. 

29. Virsapbedījumus kapa vietās var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Atsevišķos 
gadījumos, saskaņojot ar sanitārajiem dienestiem, šo termiņu var samazināt līdz 15 
gadiem.  

 

VII.Apbed īšanas kārt ība 

30. Par gaidāmo apbedīšanu kapu pārzini brīdina ne vēlāk kā 48 stundas pirms 
apbedīšanas. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu (vai rezervēto kapavietu) un saskaņo 
apbedīšanas laiku. 

31. Apbedīšanas pakalpojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvēlēta persona. 

32. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā zārkā, bet kremācijas gadījumā – urnā. 
Kapa garumsir ne mazāks par 2 m, platums – 1 m, dziļums – 2 m līdz zārka vākam. 
Apbedījot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu. 

33. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā, jaunā 
ģimenes kapavietā vai kolumbārijā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu 
apglabāšana vienā kapavietā.Urnas apbedījuma dziļums – ne mazāk kā 1 m. 

34. Ierādāmo kapavietu izmēri: 

Kapavieta Platums (m) Garums (m) Laukums (m2) 

Vienvietīga 1,75 3,00 5,25 

Divvietīga 2,50 3,00 7,50 

Trīsvietīga 3,50 3,00 10,50 

Četrvietīga 5,00 3,00 15,00 

 

35. Katrai nākamajai kapavietai platums ierādāms par 1 m vairāk. Ierādāmo kapavietu 
izmēri ir attiecināmi arī uz bezpiederīgo un urnu apbedīšanu. 

36. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas, saņemot kapsētas 
īpašnieka un Veselības inspekcijas atļauju. 
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37. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
saskaņojot to ar kapsētas īpašnieku. 
 

VIII.Kapli ču izmantošana 

38. Kapsētas īpašnieks iznomā kapličas bēru rīkotājiem sēru pasākumiem. 

39. Kapličas tiek izmantotas mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. Tās drīkst 
apmeklēt tikai ar kapsētas pārzini saskaņotā laikā. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas. 

40. Atvadu ceremonijas ilgums kapličā tiek noteikts, bēru rīkotājiem vienojoties ar kapu 
pārzini.  

41. Par kapličas izmantošanu tiek iekasēta kapsētas īpašnieka noteiktā maksa.  

 

IX.  Bezpiederīgo mirušo apbedīšana 

42. Bezpiederīgo mirušie var tikt apbedīti atvērtās kapsētās. 

43. Kapsētu īpašnieks ir tiesīgs veidot kapsētās speciālu sektoru bezpiederīgo 
apbedīšanai. 

44. Bezpiederīgo mirušo kapavietu labiekārtošanu un kopšanu nodrošina kapsētas 
pārzinis. 

45. Bezpiederīgo mirušā kapavieta tiek saglabāta 20 gadus. Pēc minētā termiņa beigām to 
nolīdzina un var ierādīt citai personai virsapbedījumu veikšanai. 

46.  Ja pēc bezpiederīgo mirušā apbedīšanas ir pieteikušās personas, kurām ir tiesības un 
kuras vēlas mirušo pārapbedīt, vai arī, neveicot pārapbedīšanu, labiekārtot un kopt šo 
kapavietu, personām ir pienākums samaksāt kapsētas īpašnieka noteikto maksu par 
ierādīto kapavietu. 

 

X. Atbild ība par šo noteikumu pārk āpšanu  

47. Par šo Noteikumu 11.1. – 11.6. un 11.8. – 11.11.apašpunktā noteikto prasību 
neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām personām līdz 
EUR 70, bet juridiskām personām līdz EUR 140, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma 
raksturu un vainas pakāpi. Par šo noteikumu 11.7.apakšpuntā noteikto prasību 
neievērošanu vainīgo personu sauc pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības. 

48. Noteikumu izpildi kontrolē un administratīvos protokolus sastāda Ķeguma novada 
pašvaldības policija. 

49. Ar šo Noteikumu pārkāpšanu saistītās lietas izskata un naudas sodu uzliek Ķeguma 
novada domes Administratīvā komisija. 

 

XI.  Noslēguma jautājumi 

50. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem 
02.09.1998. saistošos noteikumus Nr.2 „Par Ķeguma pilsētas ar lauku teritoriju kapu 
uzturēšanu un lietošanu”. 

51. Noteikumu IV sadaļa “Kapavietas piešķiršanas kārtība” un VII sadaļa “Apbedīšanas 
kārtība” attiecas uz apbedījumiem, kas veikti pēc šo noteikumu stāšanās spēkā. 

52. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 
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Sēdesvadītājs  (personiskaisparaksts)  I.Zemnieks 
23.08.2017. 

Datums 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017 

„Ķeguma novada kapsētu darb ības un uzturēšanas noteikumi” 

 

 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts 
nosaka pašvaldības autonomo funkciju kapsētu izveidošana un 
uzturēšana. Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju 
izpildi, atbilstoši Likuma 43.panta trešajai daļai, pašvaldības 
dome pieņem saistošos noteikumus, kas reglamentēs 
pašvaldības kapsētu darbību un uzturēšanu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi noteiks kapsētu kārtības noteikumus, 
kapsētu īpašnieku tiesības un pienākumus, kapu pārziņu 
pienākumus, kapavietu piešķiršanas kārtību, kapavietas 
kopšanas nosacījumus, apbedīšanas kārtību, kapliču 
izmantošanu, kā arī atbildību par šo Noteikumu neievērošanu. 

 
3. Informācija par 

plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Nav būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi nosaka vienlīdzīgu iespēju pašvaldībai un 
citām personām piederošo kapsētu pakalpojumu sniegšanai. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs Ķeguma novada 
pašvaldības policija.  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.  

 

 

Sēdesvadītājs  (personiskaisparaksts)  I.Zemnieks 
23.08.2017. 

Datums 
 
 
 
 
 


