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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

  Reģ. Nr. 90000015912, Raiņa ielā 11, Skrundā, LV – 3326, tālr.63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

         

 

APSTIPRINĀTS 

Skrundas novada domes sēdē 

28.01.2010., prot. Nr. 2, 8.§ 

  

 

Saistošie noteikumi Nr. 2/2010  

“SKRUNDAS PILSĒTAS UN SKRUNDAS PAGASTA  

KAPSĒTU UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI”  
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

 “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 
 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Noteikumos lietotie termini: 

Kapsēta - īpaša teritorija, kas saskaņā ar Skrundas novada domes lēmumu ierādīta mirušo 

apbedīšanai:  

    - atvērtā kapsēta - kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas; 

    - daļēji slēgta kapsēta - kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās; 

    - slēgta kapsēta - kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek. 

Kapsētas īpašnieks – Skrundas novada pašvaldība. 

Kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda 

mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai, tas ir, kopiņas izveidošanai un 

apzaļumošanai, krūmu stādīšanai, soliņa novietošanai, piemiņas plāksnes vai kapu pieminekļa 

uzstādīšanai;  

Kapavietas uzturētājs – fiziska vai juridiska persona, kurai ierādīts(vai noslēgts beztermiņa 

nomas līgums) zemes iecirknis kapsētā kapavietas (ģimenes kapavietas) izveidošanai un 

kopšanai; 

Kapsētas apsaimniekotājs – persona, ar kuru noslēgts līgums par kapsētas apsaimniekošanu. 

Kapliča - ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijai. 

Kapsētas pārzinis - amatpersona, kuru izvirzījis kapu apsaimniekotājs, kas pilda kapsētu 

uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu. 

Bezpiederīgais mirušais – mirušais, kuram nav piederīgo. 

1.2. Skrundas novada pašvaldībā ir atvērtās un daļēji slēgtās kapsētas. Skrundas novada dome 

nosaka vai maina kapsētu statusu. 

1.3. Kapsētas ir paredzētas mirušo Skrundas pilsētas un pagasta iedzīvotāju apbedīšanai. Citu 

personu (radinieku) apbedīšana Skrundas pilsētas un pagasta kapsētu jaunajās kapu vietās 

iespējama uz motivēta iesnieguma pamata, ja saņemts Skrundas novada pašvaldības 

saskaņojums, bet izveidotajos (nomā esošajos) ģimenes kapos - bez saskaņojuma. 

1.4. Jaunas kapsētas ierīkošanai tiek piešķirta pašvaldības īpašuma esoša zemes dabas 

pamatnes teritorija, kas tiek reģistrēta zemesgrāmatā, norādot tās izmantošanas veidu. 
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1.5. Skrundas novada pašvaldība nodrošina Skrundas novada pašvaldības kapsētu reģistrēšanu 

zemesgrāmatā. 

1.6. SIA „Skrundas komunālā saimniecība" pārrauga un kontrolē kapsētu arhitektūras un 

ainavas veidošanu visās Skrundas pilsētas un pagasta kapsētās. Strīdus gadījumus par 

kapakmeņu, pieminekļu, piemiņas plākšņu atbilstību kapsētu arhitektūrai un ainavai izskata 

Skrundas novada būvvalde. 

1.7. Kapsētu vai tās daļu var slēgt saskaņā ar Skrundas novada domes lēmumu, ja šādam 

lēmumam ir pamatojums. Kapsētu vai tās daļu var likvidēt ar Skrundas novada domes 

lēmumu tikai pēc 25 gadiem no pēdējās apbedīšanas šajā kapsētā vai tās daļā. 

1.8. Ja kapsēta vai tās daļa tiek slēgta, apbedīšana attiecīgajā teritorijā tiek pārtraukta. Ne 

vēlāk kā gadu pirms kapsētas slēgšanas likvidācijai Skrundas novada domei jāsniedz oficiāla 

informācija presē. Visi izdevumi, kas saistīti ar pārapbedīšanu, kapu pieminekļu un apmaļu 

pārvietošanu, jaunu kapavietu ierīkošanu citās kapsētās, tiek segti par kapsētas vai tās daļas 

likvidācijā ieinteresētās puses līdzekļiem. 
 

2. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi 

 

2.1. Kapsētu apmeklētājiem, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem un citām personām, kuras 

atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas 

apsaimniekotāja, uzturētāja un pārziņa norādījumi. 

2.2. Kapsētās aizliegts: 

2.2.1. ievest dzīvniekus; 

2.2.2. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, skrituļslidām, motocikliem u.tml.; 

2.2.3. braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapsētas 

apsaimniekotāja vai pārziņa atļauja. Atsevišķos gadījumos kapsētas apsaimniekotājs ir 

tiesīgs izdot bezmaksas atļauju. 

2.2.4. braukt ar automašīnu kapsētu teritorija beru ceremonijas laika; 

2.2.5. atskaņot un spēlēt skaļu mūziku, skaļi klaigāt; 

2.2.6. tirgoties; 

2.2.7. piegružot kapsētas teritoriju un dedzināt atkritumus, bērt atkritumus tiem 

neparedzētās vietās; 

2.2.8. stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās vietās bez kapu apsaimniekotāja atļaujas; 

2.2.9. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās; 

2.2.10. postīt kapsētu aprīkojumu (sētas, solus, sūkņus, ēkas, pieminekļus, piemiņas 

plāksnes u.tml.) un stādījumus;                                                        

2.2.11. bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētas tikai pieaugušo 

pavadībā, kuri uzņemas par viņiem atbildību. 

2.3. Šīs nodaļas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko 

iedzīvotājiem vai amatpersonām var piemērot naudas sodu līdz EUR 71.14 (septiņdesmit 

viens euro, četrpadsmit centi). Naudas sodu tiesīgi uzlikt Skrundas novada pašvaldības 

izpilddirektors un SIA “Skrundas komunālā saimniecība” saimniecības strādnieks. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2013, kas stājas 

spēkā 01.01.2014.) 
 

3. Amatnieku un kapavietu kopēju profesionālā darbība Skrundas pilsētas kapsētās 
 

3.1. Kā juridiskas, tā arī fiziskas personas, kuras savu darbību saskaņojušas ar kapsētas 

apsaimniekotāju, var veikt kapavietu kopšanu un amatnieku pakalpojumus kapsētās pēc 

kapavietas turētāja pasūtījuma. 

3.2. Jebkādu profesionālu darbību, t.sk, kapa aprīkojuma uzstādīšanu un amatnieka 

pakalpojumu sniegšanu, drīkst veikt tikai ar kapsētu apsaimniekotāju atļauju. 

3.3. Amatniekiem un kapavietu kopējiem, kas veic darbus kapsētā, pēc Skrundas novada 

domes un SIA „Skrundas komunālā saimniecība” darbinieku pieprasījuma, jāuzrāda kapsētas 

uzturētāja saskaņots dokuments par pakalpojumu sniegšanu un personu apliecinošs 

http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_19_2013_grozijumi%20euro%20par%20kapu%20apsaimniekosanu.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_19_2013_grozijumi%20euro%20par%20kapu%20apsaimniekosanu.doc
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dokuments. 

3.4. Personām, kas kapsētās sniedz pakalpojumus, mehānismi un materiāli jānovieto tā, lai 

netraucētu kustību kapsētā. Darbus pabeidzot vai beidzoties darba dienai, darba vietas 

jāsakārto, atkritumi jānokopj atbilstoši šo noteikumu 4.6.punkta prasībām un nojauktie kapu 

pieminekļi un apmaļu paliekas obligāti jāizved no kapsētas. 

3.5. Ja darbu veikšanai nepieciešams transports, amatnieki un kapavietu kopēji drīkst izmantot 

tikai tos celiņus, kuri atbilst transporta līdzekļu izmēriem. 

3.6. Šīs nodaļas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko 

iedzīvotājiem vai amatpersonām var piemērot naudas sodu, atbilstoši Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa normām. 

  

4. Kapavietas kopšana un administratīvā atbildība 

 

4.1. Kapavietas nomnieks var kopt kapavietu pats vai arī noslēgt līgumu par kapavietas 

kopšanu ar fizisku vai juridisku personu. 

4.2. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 1 metru. Tos nedrīkst stādīt 

ārpus kapavietas robežas un to zari nedrīkst sniegties pāri kapavietas robežām. 

4.3. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm augstumu. 

4.4. Aizliegts bez kapsētas apsaimniekotāja vai kapsētas pārziņa atļaujas izcirst kokus, kuru 

diametrs 1.3 metru augstumā pārsniedz 12 cm. 

4.5. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus 

(šīferi, skārdu, plastmasas izstrādājumus un citus nepiemērotus materiālus). 

4.6. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās 

uzstādītajos konteineros vai kaudzēs. Aizliegts veidot atkritumu kaudzes kapsētā neatļautās 

vietās. 

4.7. Kapavietas nomnieka pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to 

regulāri kopt. 

4.8. Pieminekļu, piemiņas plākšņu un kapakmeņu uzstādīšana, kā arī kapavietu labiekārtošana 

jāsaskaņo ar kapsētas apsaimniekotāju. Atļauts uzstādīt pieminekļus un kapakmeņus tikai no 

dabiskajiem materiāliem. 

4.9. Restaurēt vai izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar kapsētas 

apsaimniekotāja rakstisku atļauju.  

4.10. Kapa aprīkojumam jābūt uzstādītam tā, lai varētu droši uzkopt kapu un netiktu traucēti 

blakus esošie kapi. 

4.11. Aizliegts kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiņus starp kapavietu rindām. 

4.12. Ģimenes kapavietas brīvo platību, kuras labiekārtošana (kopšana) gada laikā netiek 

veikta, pēc ierakstīta brīdinājuma nosūtīšanas, piešķir citiem. Brīdinājums izsūtāms ne vēlāk 

kā sešus mēnešus pirms brīvās platības ierādīšanas citai personai. 

4.13. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Atsevišķos 

gadījumos, saskaņojot ar sanitārajiem dienestiem, šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem. 

Neidentificēta (bezpiederīgo) mirušā kapavieta tiek saglabāta 5 gadus. 

4.14. Šīs nodaļas 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11, 4.12., 4.13.punkta 

noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko iedzīvotājiem vai 

amatpersonām var piemērot naudas sodu līdz EUR 71.14 (septiņdesmit viens euro, 

četrpadsmit centi). Administratīvā pārkāpuma protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir 

tiesīgs sastādīt kapu uzraugs. 

4.15. Kapavieta, kas netiek kopta trīs gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu. Katru 

gadu tiek sastādīts kapsētas apsaimniekotāja izveidotās komisijas akts par neapkoptām 

kapavietām un kapavietas nomnieks tiek rakstiski brīdināts par iespējamo kapavietas 

nolīdzināšanu. Kapsētas apsaimniekotāja pilnvarota persona pēc trim gadiem kapa kopiņu 

nolīdzina, 60 dienas iepriekš par to rakstiski informējot kapavietas nomnieku. 
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5. Apbedīšanas kārtība 

 

5.1. Personai tiek piešķirtas kapavietas nomas tiesības, pamatojoties uz dzimtsarakstu iestādes 

izdotu miršanas apliecību vai izziņu. 

5.2. Kapsētas apsaimniekotājs ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku. 

5.3. Kapam jābūt izraktam un sagatavotam mirušā apbedīšanai ne vēlāk kā vienu stundu pirms 

apbedīšanas ceremonijas sākuma. 

5.4. 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. 

5.5. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1m dziļumā. Attālumam starp kapu kopiņām to garajās 

malās jābūt l m, īsajās malās - 0,5 m. 

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

5.7. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā, jaunā 

ģimenes kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, 

uzstādot kopēju piemiņas zīmi.  

5.8. Ierādāmo kapavietu izmēri: 

 

Kapavieta Platums Garums, m 

 

Laukums, m2 

Kapavietas zārkiem 

Vienvietīga 

 

1.75 

 

3.0 

 

5.25 

 

Divvietīga 

 

3.0 

 

3.0 

 

9 

 

Trīsvietīga 

 

4.0 

 

3.0 

 

12 

 

Kapavietas urnām 

Vienvietīga 

 

0.75 

 

3.0 

 

2.25 

 

Divvietīga 

 

1.5 

 

3.0 

 

4.5 

 

Trīsvietīga 

 

2.17 

 

3.0 

 

6.5 

 
 

5.9. Mirstīgas atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot 

kapsētas apsaimniekotāja un attiecīgo valsts institūciju atļauju. 

5.10. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot 

to ar kapsētas apsaimniekotāju. 

 

 
 

Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2010. gada 01. martu. 

 

 

 

Skrundas novada  

Domes priekšsēdētāja    /paraksts/    Nellija Kleinberga  

 

 

 
 


