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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 16/2016. 
„Grozījumi Jaunpils novada domes 2014. gada 19. decembra Saistošajos noteikumos  

Nr. 17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu ” 
 

APSTIPRINĀTS  
ar Jaunpils novada domes 

30.11 2016. lēmumu Nr. 182 
(protokols Nr.10, 12.punkts ) 

 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016. gada 30. novembrī 
 

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

 
 

Izdarīt Jaunpils novada domes 2014.gada 19.decembra Saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Jaunpils 

novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” šādus grozījumus: 

 
1. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā: 

„9. Pirms atkritumu izmešanas tam norādītā vietā, apmeklētājiem jāveic atkritumu šķirošana nodalot 
no organiskajiem atkritumiem (dabīgie ziedi, vainagi, zari, lapas u.c.) neorganiskos (vidē 
nesadalās) atkritumus (svečturi, sveces, lentas, plastmasa, metāls, floristikas oāzes, mākslīgie 
ziedi, u.c.), ko izmet speciāli tam paredzētās vietās.” 
 
2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:  
„10. Veidojot jaunas kapavietas, dzīvžoga vai jebkura cita nožogojuma augstums nedrīkst pārsniegt 

0,7 m, izņemot gadījumus, kad saņemta kapsētas apsaimniekotāja piekrišana.” 

 
3. Izteikt 13.3. punktu šādā redakcijā:  

  „13.3. Veikt mazo arhitektūras formu (piemēram, krusti, pieminekļi, soliņi, atbalsta 
sienas utt.) novākšanu vai citus pasākumus, ja tie nepieciešami vides drošības nodrošināšanai.” 
 
4. Izteikt 39.2. punktu šādā redakcijā:  

„39.2. Kapavietas kopšanas darbi nav veikti 3 gadus pēc kārtas un tā atzīta par pamestu atbilstoši šo 

noteikumu 37. un 38. punktiem.” 
 

5. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:  
„40. Ja kapavietas uzturēšanas līgums ir izbeigts, pamatojoties uz šo noteikumu 39.2. 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.” 
 

 



6. Izteikt  43.1. punktu šādā redakcijā:  

  „43.1. Pirms kapa vietu labiekārtošanas, uzturētājs konsultējas ar kapu apsaimniekotāju 
par teritorijas labiekārtojuma materiāliem un dizaina risinājumiem.” 
 

7. Izteikt 43.3. punktu šādā redakcijā:  
„43.3 . Jaunie apbedījumi nedrīkst atrasties tuvāk par 2 m no vēsturiskajiem apbedījumiem 
(vecākiem par 1940. gadu), saskaņā ar kapsētu plānu.”  
 
8. Papildināt noteikumus ar apakšpunktu 43.4. šādā redakcijā: 

„43.4. Kapa vietas noformējumā atļauts izmantot akmens, betona, koka, metāla izstrādājumus, 
kas stilistiski līdzīgi  vēsturiskajiem kapsētas apbedījumu labiekārtojuma elementiem 
vai iederas vēsturisko kapu ainavā.” 
 

 

Priekšsēdētāja                                                                                L.Gintere 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


