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SĒJAS NOVADA DOME
“Jēņi”, s.n. Murjāņi, Sējas novads, Latvija, LV - 2142, tālr./fakss 7977739, reģ. Nr. 90000032857
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_____________________________________________________________________
APSTIPRINĀTI
2018.gada 19.jūnija domes sēdē
(prot.Nr.6, 2.§, p.2.6./1.6.)
SĒJAS NOVADA DOMES
Saistošie noteikumi Nr. 5/2018
“Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Sējas novadā”
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 4., 6.punktu un trešo daļu
I.

Vispārējie jautājumi

1.

Saistošie noteikumi nosaka kapsētu, kapličas, kapavietu piešķiršanas, kopšanas
un uzturēšanas un mirušo apbedīšanas kārtību Sējas novadā (turpmāk tekstā –
Noteikumi).

2.

Noteikumos lietotie termini:

2.1. kapsēta - īpaša teritorija, kas paredzēta mirušo cilvēku apbedīšanai, un tās
teritorijā esošās būves;
2.2. kaps – vieta, kurā tiek apbedīts mirušais;
2.3. kapavieta – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo
apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai - kopiņas izveidošanai un
apzaļumošanai, krūmu sastādīšanai, soliņa novietošanai, kapa aprīkojuma
uzstādīšanai;
2.4. ģimenes kapavieta – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kurā blakus
izmantotai kapavietai atrodas rezervētas kapavietas apbedītā tuviniekiem;
2.5. bezpiederīgais mirušais - mirušais cilvēks, kuram nav laulātā, radinieku vai
citu personu, kuras organizē mirušā apbedīšanu;
2.6. neuzraudzīta kapavieta – kapavieta, kas netiek kopta vismaz piecus gadus pēc
kārtas;
2.7. virsapbedījums – mirušā, vai urnas ar kremēta mirušā pelniem, apbedīšana virs
esošā apbedījuma šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā;
2.8. kapavietas uzturētājs - fiziska persona, pēc kuras lūguma tiek ierādīta
kapavieta;

2.9. kapsētas pārzinis – darbinieks, kurš pilda saistošajos noteikumos un amata
aprakstā paredzētos kapsētu apsaimniekošanas un uzturēšanas pienākumus;
2.10. kapsētu apsaimniekotājs- Pašvaldības iecelts kapsētas pārzinis, kurš, uz
pašvaldības lēmuma pamata, veic kapsētas apsaimniekošanu un nodrošina
Noteikumos paredzēto pienākumu izpildi un to ievērošanu;
2.11. kapliča - ēka kapsētas teritorijā, kas paredzēta mirušo novietošanai līdz
apbedīšanai;
2.12. apbedīto reģistrs - kapsētā apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido no
mirušo reģistrācijas grāmatām un apbedījumu vietu shēmu kartotēkas, par kuru
atbild kapsētas pārzinis.
II.

Kapsētu kārtības noteikumi

3.

Kapsētu apmeklētājiem, amatniekiem, kopējiem, strādniekiem un citām
personām, kuras atrodas kapsētā, neatkarīgi no apmeklējuma mērķa, kapsētās
jāizturas godbijīgi, nepieļaujot kapsētas videi kaitīgas un traucējošas darbības,
jāievēro šie noteikumi un kapsētas pārziņa norādījumi.

4.

Kapsētās apmeklētājiem aizliegts:

4.1. ievest dzīvniekus, apglabāt mirušos dzīvniekus;
4.2. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, mopēdiem, skrituļslidām, motocikliem
u.tml.;
4.3. iebraukt ar transportlīdzekli, izņemot:
4.3.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas pārziņa atļauja;
4.3.2. policijas operatīvos transportlīdzekļus, neatliekamās medicīniskās palīdzības un
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļus;
4.3.3. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētos transportlīdzekļus;
4.3.4. personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;
4.3.5. garīdzniekiem amata pienākumu veikšanai, lai izpildītu reliģiskas vai rituālas
ceremonijas;
4.4. patvaļīgi mainīt kapsētas pārziņa ierādītās kapavietas teritorijas, robežas;
4.5. veidojot ģimenes kapavietu, aizņemt kapavietai piegulošo celiņu.
5.

III. Apbedīšanas kārtība
Personai tiek piešķirtas kapavietas vai ģimenes kapavietas
tiesības,
pamatojoties uz dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas apliecību vai izziņu.

6.

Maksimālais kapavietu skaits ģimenes kapavietā ir līdz 4 vietām vienkopus.

7.

Kapsētas apsaimniekotājs ierāda kapavietu, par ko, tiek sastādīts akts par
kapavietas ierādīšanu, kurā grafiski tiek iezīmēta kapavieta un saskaņo
iespējamo apbedīšanas laiku.

8.

Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam
par 2m, platumam - 1m, dziļumam - 1,5m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus,
izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu. Attālumam starp divu
blakus esošo kapavietu īsajām malām jābūt ne mazākām par 0,5m. Virs katras
kapavietas jābūt zemes uzbērumam 0,5m augstumā, vai arī kapu plāksnei, vai
apmalēm.

9.

Urna, ar mirušā pelniem, jāierok 1m dziļumā. Attālumam starp kopiņām to
garajās malās jābūt 1m, īsajās malās - 0,5m.

10.

Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2m līdz zārka
vākam.

11.

Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1m līdz kokam un 0,3m līdz piemineklim.

12.

Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā,
jaunā ģimenes kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana
vienā kapavietā.

13.

Ierādāmo kapavietu izmēri :
Kapavieta
Kapavietas zārkiem
Vienvietīga
Divvietīga
Trīsvietīga
Četrvietīga
Kapavietas urnām
Vienvietīga
Divvietīga
Trīsvietīga
Četrvietīga

Platums, m Garums, m

Laukums, m2

1,75
3.0
4,0
5,0

3,0
3,0
3,0
3,0

5,25
9,0
12,0
15,0

1,5
2,5
3,5
4,5

1,5
1,5
1,5
1,5

2,25
3,75
5,25
6,75

14.

Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža,
saņemot kapsētas īpašnieka un sanitārā dienesta atļauju.

15.

Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt, saskaņojot to ar kapsētas īpašnieku.
IV. Kapavietas kopšana un uzturēšana

16. Kapavietas uzturētājam ir pienākums:
16.1. regulāri kopt un labiekārtot ierādīto kapavietas teritoriju (novākt kritušās lapas,
zarus, gružus u.c. atkritumus, nopļaut zāli, iznīcināt koku un krūmu sējeņus
u.tml.), pēc apbedīšanas sakopt kapavietu (novākt ziedus, vainagus, zarus,
izveidot kapa kopiņu u.tml.).
17.

Par nekoptu uzskata ar nezālēm aizaugušu kapavietu, kur gada laikā nav veikti
kopšanas darbi.

18.

Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 1m. Tos nedrīkst
stādīt aiz kapavietas robežām.

19.

Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās
uzstādītajos konteineros vai kaudzēs. Aizliegts veidot atkritumu kaudzes kapsētā
citās vietās.

20.

Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt 25 gadus pēc pēdējā apbedījuma.
Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar sanitārajiem dienestiem, šo termiņu var
samazināt līdz 20 gadiem. Pēc minētā termiņa, kapu nolīdzina, un kapsētas
apsaimniekotājs lemj par virsapbedījuma veikšanu.

21.

Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, pēc šo noteikumu
28.punktā minētā termiņa, tiek atzīta par neuzraudzītu. Par katru gadu, kad
netiek kopta kapavieta, kapu pārzinis sastāda aktu. Ja kapavieta netiek kopta

vismaz piecus gadus, pašvaldība ir tiesīga to nolīdzināt.
22.

Kapavietas uzturēšanas tiesības tiek piešķirtas uz nenoteiktu laiku.

23.

Kapavietas uzturēšanas tiesības zaudē spēku, ja:

23.1. tiek likvidēta kapsēta vai tās daļa;
23.2. kapavieta tiek atbrīvota, izdarot pārapbedīšanu.
24. Ja kapavietas uzturēšanas tiesības ir zaudējušas spēku, pašvaldība var rīkoties ar
kapavietu atbilstoši šiem noteikumiem.
25. Kapličas tiek izmantotas mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim un sēru
pasākumiem. Tās drīkst apmeklēt tikai ar kapsētas apsaimniekotāja atļauju.
Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.
V.
26.
27.

Atbildība par noteikumu neievērošanu

Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Sējas novada domes
Administratīvā komisija.
Par šo saistošo noteikumu II. nodaļā minēto punktu neievērošanu var piemērot
brīdinājumu vai naudas sodu- fiziskām personām no EUR 10.00 līdz EUR
150.00 un juridiskām personām no EUR 50.00 līdz EUR 500.00.

Domes priekšsēdētājs

G. Liepiņš

