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LĒMUMS Nr. 195 

Par Saistošo  noteikumu  Nr. 17 ”Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” 

galīgo redakciju 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada  19. decembrī                                                                Nr.12,14 p. 

                                                            

1.  Noteikumu 9.10. un 9.11 punktos (bij. 9.15 un 9.16 punktos) minētās normas atstāt spēkā 
negrozītas, jo pretēji VARAM vēstulē norādītajam Noteikumu 9.10. un 9.11 punktos minētās darbības - 

kapavietas nožogošana un noformēšana, kā arī patvarīga ierādītās kapavietas robežu palielināšana, tai 
skaitā veicot stādījumus, izbūvējot apmales – netiek regulētas ar LR būvniecību regulējošajiem tiesību 

aktiem, līdz ar to nav konstatējama tiesību normu dublēšanās.  
2. Saskaņā ar   likuma „Par pašvaldībām”  43.panta 3. daļu , 

2.1.  Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu 

uzturēšanu” galīgo redakciju. 
2.2.  Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā „Jaunpils Vēstis”. 

2.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to publicēšanas laikrakstā 
„Jaunpils Vēstis”. 

2.4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā, publicēt Jaunpils novada mājas lapā. 

 3. Par lēmuma 2.2. un 2.4 punktu izpildi atbildīga kancelejas vadītāja I.Lapsa. 
 

Pielikumā saistošie noteikumi Nr. 17 uz 9 lp. 
 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saistošos noteikumus nosūtīt VARAM, izpilddirektoram, Labiekārtošanas dienestam, pašvaldības policijai, Dzimtsarakstu 
nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai, nodokļu administratorei, sekretārei 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17. 

„Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”  
 

 

2014. gada  19. decembrī 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu  

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

Saistošie noteikumi nosaka kapsētu, kapličas un piemiņas vietu uzturēšanas, kapavietu piešķiršanas un 
mirušo apbedīšanas kārtību Jaunpils novadā. 

1. Šie noteikumi ir obligāti un saistoši visām personām Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. 

2. Jaunpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapsētas (1.pielikums) ir paredzētas mirušo, kuru 

pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Jaunpils novadā, apbedīšanai. Citu personu apbedīšana jau esošajās vai 
jaunās kapavietās atļauta ar kapavietas  apsaimniekotāja piekrišanu. 

3. Kapsētu un piemiņas vietu teritorija ir atvērta pastāvīgi un pieejama apmeklētājiem. 
4. Pašvaldība organizē kapsētu un piemiņas vietu  uzturēšanu, kas ir noteiktas šo noteikumu 1. pielikumā. 

5. Pašvaldība nosaka atvērto, slēgto un daļēji slēgto kapsētu sarakstu ar domes lēmumu. 

6. Noteikumos lietotie termini: 
6.1. aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana, brīdinājuma zīmes 

uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu sastādīšana; 
6.2. apbedījums – vieta kapsētā, kurā apbedīts mirušais vai urna ar kremētā mirušā pelniem; 
6.3. apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājs – persona, kura organizē mirušā apbedīšanu; 
6.4. apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs – komersants, kurš rīko mirušā apbedīšanu pasūtītāja 

interesēs; 

6.5. apbedīto personu reģistrs –mirušo reģistrācijas grāmata  un elektroniskā datu bāze; 
6.6. kapavieta – noteikta izmēra zemes teritorija kapsētā mirušo apbedīšanai un piemiņas vietas 

izveidošanai, kapavietas izveidošanai un kopšanai, par kuru noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums;  
6.7. kapsētas apsaimniekotājs – komersants ar ko pašvaldība noslēgusi līgumu par kapu 

apsaimniekošanu vai Jaunpils pašvaldības labiekārtošanas nodaļa, kurai ir tiesības un pienākumi 

uzturēt kapsētu šajos noteikumos paredzētajā kārtībā; 
6.8. apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājs - persona, kura organizē mirušā apbedīšanu; 

6.9. mirušais bez piederīgajiem - mirušais, kura apbedīšanai nav pieteikušies piederīgie vai citas 
personas, vai mirušā piederīgie rakstiski ir atteikušies veikt apbedīšanu; 

6.10. kapavietas uzturētājs – fiziska vai juridiska persona, vai sociālās aprūpes institūcija, ar kuru 

noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums; 
6.11. kapavietas uzturēšanas līgums – līgumattiecības starp kapavietas apsaimniekotāju un 

uzturētāju ar kurām kapavietas uzturētājs apņemas veikt kapa vietas regulāru uzturēšanu. Kapa 
vietas uzturēšanas līgums neparedz maksu par kapa vietas uzturēšanu; 

6.12. kapavietas apsaimniekošanas līgums – brīvprātīgas līgumattiecības starp kapavietas 
apsaimniekotāju un uzturētāju ar kurām kapavietas apsaimniekotājs apņemas veikt maksas 

pakalpojumu - kapa vietas regulāru uzturēšanu; 

6.13. kapavietu komisija – kapsētu apsaimniekotāja izveidota komisija, kura nodrošina nekoptas 
kapavietas aktēšanu; 

6.14. kapsēta: 
6.14.1. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā ir tiesības apbedīt mirušo; 

 



6.14.2. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās, bet jaunu 

kapavietu ierādīšana ir ierobežota; 

6.14.3. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā pārtraukta apbedījumu veikšana un to atjaunošana 
pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Jaunpils novada domes lēmumu; 

6.15. mirušais – iezārkots miris cilvēks vai urna ar mirušā pelniem; 
6.16. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā 

apbedījuma Noteikumos paredzētajā kārtībā; 

6.17. kapliča – speciāla bēru ceremonijai un īslaicīgai mirušā cilvēka zārka vai urnas ar kremēta 
mirušā pelniem  novietošanai pirms apbedīšanas paredzēta būve; 

6.18. piemiņas vieta – vēsturisku notikumu piemiņas vietas ar piemiņas zīmēm ar vai bez cilvēku 
apbedījumiem. 

II. KAPSĒTU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

7. Kapsētu, kapličas un piemiņas vietu apmeklētājiem jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā 
arī  kapsētas apsaimniekotāja norādījumi. 

8. Kapsētās un piemiņas vietās aizliegts: 
8.1. veikt mirušo apglabāšanu bez saskaņojuma ar pašvaldību un kapavietas uzturēšanas līguma 

noslēgšanas; 
8.2. pārvietoties ar slēpēm, skrituļslidām, velosipēdiem un līdzīgiem pārvietošanās līdzekļiem; 

8.3. braukt ar transportlīdzekļiem, izņemot kapsētas apsaimniekošanai paredzētajiem 

transportlīdzekļiem, kā arī gadījumos, kad  ir saņemta  kapsētas apsaimniekotāja atļauja; 
8.4. bez saskaņošanas ar kapsētas apsaimniekotāju veikt stādījumus, kuru augstums ir lielāks vai  var 

pārsniegt 1.5 m; 
8.5. ņemt smiltis un zemi ārpus speciāli tam norādītām vietām; 

8.6. traucēt bēru ceremoniju; 

8.7. atrasties teritorijā nepiedienīgā izskatā (piemēram, peldēšanas apģērbā, maskā utt.), psihotropo 
vielu vai alkohola ietekmē; 

8.8. ievest dzīvniekus; 
8.9. vākt ziedus, vainagus, sveces vai kapu inventāru, bez saskaņošanas ar kapu apsaimniekotāju, ārpus 

piederīgo kapa vietas; 
8.10. kapavietas nožogošanai un noformēšanai izmantot materiālus, kurus normatīvie akti aizliedz 

izmantot  būvniecībā (piemēram, asbestcementa izstrādājumi u.c.). 

8.11. patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas, tai skaitā veicot stādījumus, izbūvējot 
apmales. 

9. Pirms atkritumu izmešanas tam norādītā vietā, apmeklētājiem jāveic atkritumu šķirošana nodalot no 
organiskajiem atkritumiem (ziedi, vainagi, zari, lapas u.c.) neorganiskos atkritumus (svečturi, sveces, 

lentas, plastmasa, metāls u.c.), ko izmet speciāli tam paredzētās vietās. 

10. Veidojot jaunas kapavietas, dzīvžoga vai jebkura cita nožogojuma augstums nedrīkst pārsniegt 0,7 m. 
 

III.  KAPSĒTAS APSAIMNIEKOTĀJA PIENĀKUMI 
11. Pašvaldības kapsētas tiek nodotas apsaimniekošanā ar pašvaldības lēmumu. 

12. Kapsētas apsaimniekotājam ir šādi pienākumi: 

12.1. uzturēt kārtībā un labiekārtot kapsētu norobežojumus un aizsargjoslas teritorijas, kā arī 
kapsētā esošās būves, celiņus; 

12.2. organizēt kapsētu teritoriju labiekārtošanu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku 
stādīšanu, kopšanu vai nozāģēšanu, iepriekš saskaņojot ar atbildīgo pašvaldības pārstāvi, atkritumu 

izvešanu un ūdensapgādi; 
12.3. organizēt kapsētu paplašināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

apstiprinātiem projektiem; 

12.4. organizē kapličas darbību un uzturēšanu; 
12.5. nodrošināt kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā saskaņā ar kapsētas 

ierīkošanas plānu; 
12.6. veikt kapavietu vēsturisko inventarizāciju; 

12.7. nodrošināt lietvedības kārtošanu, tai skaitā, apbedīto reģistrāciju, apbedījumu vietu uzskaiti, 

datu digitalizāciju (kapu infrastruktūras uzmērīšanu digitālā formātā un datu bāzes uzturēšanu), 
aktēšanu un informācijas pieejamību; 

12.8. nodrošināt sanitāro normu un šo saistošo noteikumu ievērošanu; 
12.9. veikt kapavietu apsekošanu ne retāk kā reizi gadā; 

12.10. veikt apbedīto bez piederīgajiem kapavietu uzturēšanu līdz iestājas šo noteikumu 26. punktā 
noteiktie apstākļi; 

12.11. nodrošināt kapličas un piemiņas vietu uzturēšanu; 



12.12. nodrošināt šādus pakalpojumus: 

12.12.1. kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu, nospraušanu dabā; 

12.12.2. kapsētas sagatavošanu un sakopšanu pirms un pēc bēru ceremonijas; 
12.12.3. kapličas pakalpojumi, inventāra iznomāšana; 

12.12.4. smilts un zemes pievešanu; 
12.12.5. veikt kapavietu apsaimniekošanu pamatojoties uz apsaimniekošanas līgumu. 

13. Kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības: 

13.1. veikt koku vai dzīvžogu apgriešanu/nozāģēšanu kapavietas teritorijā, ja kapa vietas 
uzturētājs neievēro šo noteikumu prasības; 

13.2. veikt kapa vietas samazināšanu, ja kapa vietas uzturētājs pārkāpj ierādītās kapa vietas 
robežas; 

13.3. veikt mazo arhitektūras formu novākšanu vai citus pasākumus, ja tie nepieciešami vides 

drošības nodrošināšanai; 
13.4. likvidēt nesaskaņotus apbedījumus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

14. Kapsētas apsaimniekotājs drīkst piedāvāt arī citus pakalpojumus. 
15. Maksu par pakalpojumiem nosaka kapsētas apsaimniekotājs, saskaņojot ar pašvaldību vai ar pašvaldības 

lēmumu, ja kapu apsaimniekošanu veic pašvaldība. 
 

IV. APBEDĪŠANAS KĀRTĪBA 

16. Kapsētā kapavietu piešķir un dabā ierāda kapsētas apsaimniekotājs, pamatojoties uz: 
16.1. fiziskas personas vai sociālās aprūpes institūcijas rakstveida iesniegumu; 

16.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu). 
17. Kapsētā izveidotā kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu, kapavietas 

uzturētājam atļauju apbedīt mirušo dod kapsētas apsaimniekotājs, pamatojoties uz: 

17.1. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); 
17.2. kapavietas uzturēšanas līgumu (pielikums Nr.2). 

18. Kapavietas lielums tiek noteikts, saskaņā ar šādiem izmēriem:  
 

Kapavieta Platums (m) Garums (m) 

Vienvietīga 1.75 3.00 

Divvietīga 2.50 3.00 

Trīsvietīga  3.00 3.00 

Rindu (joslveida kapavietu izvietojums) kapavietas mirušo 

bez piederīgiem apbedīšanai  

1.50 

 
3.00 

Kapavieta kremētu mirušo urnām ( < 4 gab.) 1.50 3.00 

19. Mirušo kapsētā var apglabāt tikai zārkā vai urnā. 

20. Apbedīšanu organizē kapa vietas uzturētājs, bēru laiku iepriekš saskaņojot ar kapu apsaimniekotāju. 
21. Apbedīšanas laiku apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājs vai viņa izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu 

sniedzējs saskaņo ar kapsētas apsaimniekotāju.  

22. Kapam jābūt ne seklākam par 1.5 m no zemes līmeņa līdz zārka vākam vai no zemes līmeņa līdz urnai. 
Vienā kapavietā ir pieļaujama ne vairāk kā 4 (četru) urnu apbedīšana. 

23. Apbedījums nedrīkst atrasties tuvāk par 2.5 m no saglabājama koka un 0,3 m no kapa pieminekļa.  
24. Virsapbedījumus kapā var izdarīt 20 gadus pēc iepriekšējā apbedījuma, ja kapa vieta ir aktēta.  

25. Mirušajam bez piederīgajiem kapavieta tiek saglabāta 20 gadus. Pēc minētā termiņa beigām kapu 
nolīdzina, un kapsētas apsaimniekotājs lemj par virsapbedījuma veikšanu.  

26. Ja pēc mirušā bez piederīgajiem apbedīšanas ir pieteikušies piederīgie, kuri vēlas mirušo pārapbedīt vai 

arī labiekārtot un kopt kapavietu, viņiem ir pienākums atlīdzināt pašvaldībai izdevumus, kas radušies, 
organizējot mirušā apbedīšanu. 

27. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā 1 gadu pēc  apbedīšanas brīža, saņemot kapsētu 
apsaimniekotāja un attiecīgā sanitārā dienesta (Veselības inspekcija) atļauju. 

28. Mirstīgo atlieku ekshumāciju organizē LR normatīvajos aktos  noteiktā kārtībā, saskaņojot ar kapu 

apsaimniekotāju. 
29. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kas organizē/veic pārapbedīšanu. 

30. Slēgtās un daļēji slēgtās kapsētās apbedījumi veicami izņēmuma kārtā, ja attiecīgajā kapsētā ir vieta 
apbedījumam un ir pamatots iemesls veikt apbedījumu. 

31. Daļēji slēgtās kapsētās kapu apsaimniekotājs ierāda vietu tikai mirušā cilvēka apglabāšanai. 
32. Slēgtā kapsētā kapu apsaimniekotājam ir tiesības atteikt veikt apbedījumu.  

33. Slēgto kapsētu uzturēšanu kapu apsaimniekotājs veic pēc nepieciešamības, prioritāri nodrošinot vides 

drošības pasākumus. 
 



V. KAPAVIETAS KOPŠANA UN UZTURĒŠANA 

34. Kapavietas uzturētājam ir pienākums: 

34.1. regulāri kopt un uzturēt kārtībā ierādīto kapavietu; 
34.2. ievērot šo noteikumu prasības; 

34.3. noslēgt ar kapsētas apsaimniekotāju kapavietas uzturēšanas līgumu. 
35. Par nekoptu uzskata ar nezālēm aizaugušu kapavietu, kurā gada laikā nav veikti kopšanas darbi. 

36. Par nekoptu kapavietu pašvaldības pilnvarotas amatpersonas tiesīgas sastādīt aktu un pie kapavietas  

izlikt noteikta parauga brīdinājuma zīmi. 
37. Akta kopija ar brīdinājumu un uzaicinājumu 3 mēnešu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas sakopt 

kapavietu tiek nosūtīta kapavietas uzturētājam, ja ir noslēgts līgums par kapa vietas uzturēšanu.  Ja 
kapavietas uzturētājs brīdinājumu par nekoptu kapavietu saņēmis 3 gadus pēc kārtas un nav  to  

sakopis, tā tiek atzīta par pamestu. 

38. Gadījumos, kad nav noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums un kapavietas uzturētājs nav zināms, 
kapavieta tiek atzīta par pamestu, ja 3 gadus pēc kārtas ir sastādīts akts par nekoptu kapavietu. 

39. Tiesības uz kapavietu izbeidzas un kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja: 
39.1. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu; 

39.2. kapavietas kopšanas darbi nav veikti 3 gadus pēc kārtas un tā atzīta par pamestu atbilstoši 
šo noteikumu 38. un 39.punktiem. 

40. Ja kapavietas uzturēšanas līgums ir izbeigts, pamatojoties uz šo noteikumu 40.2. punktu, persona var 

lūgt atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, iesniedzot iesniegumu kapsētas apsaimniekotājam, 
izņemot gadījumus, kad ir noslēgts jauns kapavietas uzturēšanas līgums ar citu kapavietas uzturētāju un 

kapavietā ir veikts jauns apbedījums. Personai, kura vēlas atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, ir 
pienākums noslēgt jaunu kapavietas uzturēšanas līgumu. 

41. Kapu apsaimniekotājs, saskaņojot ar pašvaldību vai pašvaldība, atsevišķas kapavietas un/vai kapavietās 

uzstādīto aprīkojumu (pieminekļus, kapu plāksnes, apmales u.c.), kam ir mākslas vai kultūrvēsturiska 
vērtība, var noteikt kā saglabājamas piemiņas vietas. 

42. Par pamestā kapavietā noņemto aprīkojuma (kapu pieminekļi, kapu plāksnes, apmales u.c.) uzglabāšanu 
vai utilizāciju ir atbildīgs kapsētas apsaimniekotājs. 

43. Kapsētā “Sparvu kapi”, lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu, noteiktas sekojošas papildus prasības 
jauniem apbedījumiem: 

44.1. kapa vietas noformējumā atļauts izmantot akmens, betona, koka, metāla izstrādājumus, kas 

stilistiski līdzīgi vai iederas vēsturisko kapu ainavā. 
44.2. dzīvžoga stādījumos atļauts izmantot tikai sekojošu krūmu sugu stādus: mūžzaļais buksis 

/buxus sempervirens, alpu vērene/ribes alpinum, spožā klintene/cotoneaster lucidus.  
44.3. jaunie apbedījumi nedrīkst atrasties tuvāk par 3 m no saglabājamiem kokiem un vēsturiskajiem 

apbedījumiem (vecākiem par 1940. gadu), saskaņā ar kapsētu ierīkošanas plānu. 

44. Brāļu kapu un piemiņas vietu atjaunošanu/renovēšanu var veikt atbilstoši izstrādātam un pašvaldībā 
saskaņotam  labiekārtošanas projektam. Pašvaldība izdod tehniskos noteikumus brāļu kapu un piemiņas 

vietu labiekārtošanai. 
45. Kapavietas uzturētājam, kuram nav noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums, 2 (divu) gadu laikā pēc šo 

saistošo noteikumu spēkā stāšanās ir jānoslēdz līgums ar kapsētas apsaimniekotāju par kapavietas 

uzturēšanu. 
46. Kamēr pašvaldība nav noslēgusi līgumu par kapsētu apsaimniekošanu ar komersantu, kapsētu 

apsaimniekotāja funkcijas veic Jaunpils novada domes labiekārtošanas nodaļa par budžeta līdzekļiem. 
47. Tiek noteikts pārejas periods Jaunpils kapu digitalizācijai un kapsētu ierīkošanas plānu izstrādei līdz 

31.12.2017. 
 

VI . ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU 

48. Šo Noteikumu izpildi kontrolē Jaunpils  novada Labiekārtošanas nodaļa.  
49. Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas sastādīt Jaunpils  novada Pašvaldības policijas 

amatpersonas.  
50. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Administratīvā komisija. 

51. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu  var piemērot naudas sodu fiziskām personām  no EUR 20.00  

līdz  EUR 250.00  un juridiskām personām  no EUR 100.00  līdz  EUR 1000.00. 
52. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo no šo noteikumu prasību pildīšanas.  

53. Jaunpils  novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.  

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
54. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā diena pēc to publicēšanas  laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.  

 



Domes priekšsēdētāja        L.Gintere 

 

1. PIELIKUMS 
SAISTOŠAJIEM  NOTEIKUMIEM  Nr.17 

„Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” 
 

Jaunpils novada pašvaldības kapsētas un piemiņas vietas 

Jaunpils novada Jaunpils pagasta teritorijā ir sekojošas kapsētas: 

1. Meža kapi; 

2. Sparvu kapi (daļēji slēgtie); 
3. Sveikuļu kapi; 

4. Spriņģu kapi; 
5. Vītiņu kapi; 

6. Rubuļu kapi; 

7. Lauku kapi; 
8. Saulīšu kalna piemiņas vieta (piemiņas vieta); 

9. Pelnāju kapi (piemiņas vieta). 
 

Jaunpils novada Viesatu pagasta teritorijā ir sekojošas kapsētas: 
10. Vēžu kapi; 

11. Rāvu kapi  (daļēji slēgtie); 

12. Kluiganu kapi (slēgtie); 
13. Rožkalnu brāļu kapi (piemiņas vieta). 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

PIELIKUMS Nr.2 
SAISTOŠAJIEM  NOTEIKUMIEM  Nr.17 

„Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” 
 

LĪGUMS PAR KAPA VIETAS UZTURĒŠANU Nr. ....... 

 

Jaunpilī, 201___. gada ___. _____________. 

Jaunpils novada dome, reģ. Nr. 90000051932, juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils 
pagasts, Jaunpils novads, tā......................................... personā, kas darbojas uz Nolikuma pamata, 

turpmāk saukts “Kapsētas apsaimniekotājs”, no vienas puses, 
Un................., personas kods: .................... adrese: .................... Jaunpils pag., Jaunpils nov. 

turpmāk saukts „Kapavietas uzturētājs”, no otras puses, kopā saukti – „PUSES” vai individuāli „PUSE”, 

noslēdz līgumu par sekojošo, turpmāk tekstā - LĪGUMS: 
1. Līguma priekšmets 

1.1. Kapsētas apsaimniekotājs uzdod un Kapavietas uzturētājs apņemas uzturēt kapa vietu/as, 
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Kapsētas apsaimniekotāja norādījumiem. 

1.2. Kapavietas uzturētājam tiek nodota/s uzturēšanā kapa vietas/s:   
1.2.1. adresē:  .................... pagasts, Jaunpils novads. 

1.2.2. ......................... kapi 

1.2.3. ......................... sektors 
1.2.4. ......................... vieta/s 

1.2.5. ............................. piederīgo vārds, uzvārds 
 

2. Līguma cena un norēķinu kārtība 

2.1. Līgums neparedz maksu par kapa vietas uzturēšanu. Visas ar kapa vietas uzturēšanu saistītās izmaksas, 
ko atbilstoši saistošajem noteikumiem un pašvaldības budžetam nenodrošina Kapsētas 

apsaimniekotājs, sedz Kapavietas uzturētājs. 
 

3.  Kapavietas uzturētāja tiesības un pienākumi 

3.1. Kapavietas uzturētājam ir pienākums stingri ievērot LR normatīvo aktu, tai skaitā pašvaldības izdoto 
saistošo noteikumu prasības, kā arī LĪGUMA noteikumus. 

3.3. Kapavietas uzturētājam pienākums regulāri kopt un uzturēt kārtībā ierādīto kapavietu/as. 
3.4. 30 dienu laikā informēt Kapsētas apsaimniekotāju par kontaktinformācijas (e-pasts, tālrunis) 

izmaiņām. 
3.5. Kapavietas uzturētāja kontaktpersonas ir Gita Zeminska (mob. tālrunis 26163648) un  Gvido 

Leiburgs, e-pasts: gvido,leiburgs@jaunpils.lv) 

 
4. Kapsētas apsaimniekotājs tiesības un pienākumi 

4.1. Kapsētas apsaimniekotāja tiesības un pienākums, pašvaldības budžeta ietvaros, nodrošināt 
pašvaldības saistošo noteikumu prasību ievērošanu un kontroli. 

 

5. LĪGUMA darbības laiks un izbeigšana 
5.1. LĪGUMS stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz kapa vieta tiek aktēta vai 

noslēgts jauns uzturēšanas līgums, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem. 
5.2. Kapavietas uzturētājam ir tiesības izbeigt LĪGUMU, ja ir pamatots iemesls vai ir noslēgts jauns līgums 

ar citu uzturētāju par kapa vietas uzturēšanu, otru PUSI par to rakstveidā brīdinot 5 (piecas) dienas iepriekš. 
 

6. Nepārvarama vara 

6.1. PUSEI, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, jāpierāda tās esamība. 
 

7. Citi noteikumi 
7.1. LĪGUMU var grozīt, papildināt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību tikai pēc PUŠU 

savstarpējas rakstiskas vienošanās, kas kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Nepieciešamības gadījumā LĪGUMA grozīšanas vai apturēšanas ierosinātājs otrai PUSEI iesniedz 
rakstveida priekšlikumus, uz kuriem tai ir jāatbild ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā. 

7.3 PUSES vienojas jebkādus strīdus vai domstarpības, kas izriet no LĪGUMA, risināt savstarpēju sarunu ceļā. 



7.4. LĪGUMS ir sastādīts un tiek pildīts, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Attiecības, kas nav noregulētas 

LĪGUMĀ, tiek noregulētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

7.5. PUSES apņemas neatklāt trešajām personām informāciju, kas saistīta ar LĪGUMU, izņemot gadījumus, 
kad informāciju pieprasa personas, kurām šādas tiesības ir noteiktas ar likumu.  

7.6. LĪGUMS ir sastādīts uz 2 (divām) lapaspusēm  divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas 
pie Kapavietas uzturētāja, bet otrs pie Kapsētas apsaimniekotāja. 

8. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses un norēķinu konti 

 
Kapsētas apsaimniekotājs: 

Jaunpils novada dome 

Kapavietas uzturētājs: 

Vārds, Uzvārds:................................................. 
Reģ.Nr. 90000051932,  

juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils 

pagasts, Jaunpils novads  
AS Swedbank, 

Kods HABALV22 
Konts Nr.LV22HABA0551020325777 

.................................................                                         
           /paraksts/                                 

Personas kods: .............................................  

Adrese:  ...................Jaunpils pagasts, Jaunpils 

novads, 
tālr.:....................... e-pasts:............................... 

Banka: ........................................... 
Konts: ............................................ 

Kods: ............................................. 
............................................................ 

/paraksts/ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



IELIKUMS NR.3 

SAISTOŠAJIEM  NOTEIKUMIEM Nr.17 

„Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” 
 

Kapa vietas pieteikuma veidlapa  

Nr. Pozīcija Piezīmes 

1 Pieteicēja vārds, uzvārds  

2 Mirušās personas vārds, uzvārds  

3 Apglabāšanas veids:  

3.1. zārks  

3.2. urna  

4 Bēru datums/laiks  

5 Kapličas izmantošanas laiks  

6 Kapsēta, kur vēlas apglabāt mirušo  

7 Sektora Nr.  

8 Vietas Nr.  

9 Esošajos dzimtas kapos  

10 Jauna vieta  

11 Maksas pakalpojumi:  

11.1 Kapa vieta:  

11.1.1 Vienvietīga 15,00 euro   

11.1.2 Divvietīga  30,00 euro   

11.1.3 Trīsvietīga 60,00 euro  

11.1.4 Katra papildus vieta (1 x 3 m), ja vēlas aizņemt 

vairāk kā 3 kapa vietas 80,00 euro 

 

11.1.5 Par kapa vietas aizņemšanu, ja netiek veikta 

apbedīšana  - 150,00 euro 

 

11.1.6 Kapa vietas uzmērīšana dabā, ierādīšana 10,00- 
euro 

 

11.1.7 Kapličas izmantošana 10, 00 euro/diena  

11.1.8 Inventāra noma (dēļi, lāpstas, karogi) – 5,00- 
euro 

 

12 Pakalpojumu summa:  

13 Atlaide 50%:  

14 Atlaides pamatojums:  
Jaunpils novadā deklarēto mirušo personu 

piederīgajiem (vīrs, sieva, tēvs, māte, dēls, meita, 
brālis, māsa) maznodrošinātajām personām, 

daudzbērnu ģimenēm, invalīdiem tiek noteikti 

atvieglojumi maksas pakalpojumiem ) 

 

15 Summa apmaksai:  

16 Pielikumā:  

16.1 Miršanas apliecības kopija (pielikumā)  

16.2 Izraksts no datu bāzes CARIS  

Kapa vieta dabā apsekota un tajā iespējams veikt apbedījumu    

 

Kapa vieta dabā apsekota un tajā nav iespējams veikt apbedījumu. Pamatojums: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Kapa vietas ierādītājs    ___________________ ______________________/vārds, uzvārds/ 

/paraksts/ 
Datums:____________________ 

Samaksa veikta:_______________________________  /dd.mm.gg/ 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM   

 
„Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”  

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

    Likuma „Par pašvaldībām “ 15. panta pirmās daļas 2. punkts 

nosaka, ka visām pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par 
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, 

tai skaitā nodrošināt kapsētu izveidošanu un uzturēšanu. 
    Likuma „Par pašvaldībām“ 43. panta trešās daļas 9. punkts 

nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot 

administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 
likumos. 

Pašvaldībai līdz šim nav bijuši noteikumi par kapsētu  uzturēšanu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiks noteikti kapsētu iekšējās kārtības 

noteikumi, kapsētu apsaimniekotāja pienākumi, apbedīšanas 

kārtība, atbildība par noteikumu neievērošanu. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla 

ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

     Saistošie noteikumi pieļauj kapu apsaimniekošanas funkcijas 
nodot komersantam. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

    Saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides un reģionālās attīstības 

ministrijai.  
    Ar saistošajiem noteikumiem personas varēs iepazīties 

laikrakstā „Jaunpils Vēstis“, novada Domē  un mājas lapā 
www.jaunpils.lv. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām Konsultācijas nav notikušas. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


