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Ludzā

Pielikums Ludzas novada domes 26.06.2014.
sēdes lēmumam (protokols Nr.10, 29.§)

Saistošie noteikumi Nr. 15
Apstiprināti ar Ludzas novada domes
26.06.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 29.§)

Ludzas novada kapsētu darb bas un uzturēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 16.punktu, 43.panta trešo daļu
I. Vispār gie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Ludzas novada kapsētu
kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču
izmantošanas kārtību, kapsētu pārziņu tiesības un pienākumus.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. kapsēta –īpaša teritorija, kas paredzēta mirušu cilvēku apbedīšanai;
2.2. kapsētas pašnieks – pašvaldība, reliģiska organizācija, juridiska vai fiziska persona,
kuras īpašumā atrodas kapsēta;
2.3. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;
2.4. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimeņu kapavietās;
2.5. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;
2.6. kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes teritorija kapsētā, kas ierādīta
(paredzēta) mirušo cilvēku apbedīšanai, kapavietas izveidošanai un šīs teritorijas
labiekārtošanai;
2.7. kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai Noteikumos noteiktā kārtībā piešķirta
kapavieta mirušās personas apbedīšanai un kura atbild par šīs kapavietas uzturēšanu;
2.8. kapavietas rezervētājs – fiziska persona, kurai Noteikumos noteiktā kārtībā piešķirta
vieta kapavietai.
2.9. bezpieder go mirušais – miris cilvēks, kuram nav laulātā, radinieku vai citu personu,
kuras varētu organizēt mirušā apbedīšanu;
2.10. neuzraudz ta kapavieta – kapavieta, kas netiek kopta vismaz piecus gadus pēc kārtas;
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2.11. virsapbed jums – mirušā apbedīšana virs esošā apbedījuma;
2.12. kapsētas pārzinis – kapsētas apsaimniekotāja pilnvarota persona, kura veic kapsētu
pārraudzību un pilda Noteikumos noteiktos kapsētas pārziņa pienākumus;
2.13. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijai;
2.14. apbed to reģistrs – kapsētā apglabāto personu uzskaites dokumentācija, kas sastāv no
mirušo reģistrācijas grāmatām un apbedījumu vietu shēmām.
2.15. kapsētas apsaimniekotājs – juridiska vai fiziska persona, kura uz kapsētu īpašnieka
lēmuma vai ar kapsētas īpašnieku savstarpēji noslēgta līguma pamata veic kapsētu
apsaimniekošanu, pilda šajos saistošajos noteikumos paredzētos kapsētu uzturēšanas
pienākumus;
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Ludzas novada
administratīvajā teritorijā.
4. Jaunu kapsētu ierīkošanai pašvaldība piešķir tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā
esošu zemes teritoriju, norādot tās izmantošanas veidu. Citu juridisku vai fizisku personu
īpašumā esošā zeme var tikt izmantota kapsētas ierīkošanai, ja ir pieņemts attiecīgs Ludzas
novada pašvaldības lēmums. Kapsētu statusu nosaka vai maina Ludzas novada pašvaldības
dome.
5. Maksu par kapavietas ierādīšanu un rezervēšanu apstiprina kasētas apsaimniekotājs.
II. Kapsētu iekšējās kārt bas noteikumi
6. Kapsētu apmeklētājiem neatkarīgi no apmeklējuma mērķa, kapsētās jāizturas
godbijīgi un klusi, jāievēro šie Noteikumi, kā arī kapsētas pārziņa norādījumi, ja tie nav
pretrunā ar normatīvajiem aktiem.
7. Kapsētās aizliegts:
7.1. apglabāt mirušus dzīvniekus;
7.2. pārvietoties ar velosipēdiem, mopēdiem, motocikliem;
7.3. braukt ar automašīnām, citu tehniku, izņemot:
7.3.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas īpašnieka vai apsaimniekotāja atļauja;
7.3.2. policijas operatīvajiem transportlīdzekļiem, neatliekamās medicīniskās
palīdzības
un
Valsts
ugunsdzēsības
un
glābšanas
dienesta
transportlīdzekļiem;
7.3.3.
kapsētas
apsaimniekošanai
un
uzraudzībai
paredzētajiem
transportlīdzekļiem;
7.3.4. par 1.un 2.grupas invalīdiem atzītām personām, uzrādot apliecību.
7.4. rakt, ņemt smiltis un zemi kapsētā un tai pieguļošā teritorijā, izņemot speciāli tam
ierādītājās vietās;
7.5. patvaļīgi mainīt kapsētas pārziņa ierādītās kapavietas teritorijas robežas;
7.6. labiekārtojot kapavietu (ģimenes kapavietu), aizņemt kapavietai piegulošo celiņu;
7.7. stādīt kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai un kuru
garums pārsniedz 2 m;
7.8. postīt kapsētu aprīkojumu (sētas, solus, pieminekļus u.tml.) un stādījumus;
7.9. kurināt ugunskurus;
7.10. veikt cita veida kapsētas videi kaitīgas un traucējošas darbības.
III. Kapsētu pašnieku, apsaimniekotāju un pārziņu pienākumi un ties bas
8. Kapsētas īpašnieks ir tiesīgs kapsētu apsaimniekot pats vai nodot kapsētas
apsaimniekošanas tiesības, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu līgumu. Kapsētas
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apsaimniekotājam ir pienākums nozīmēt kapsētas pārzini.
9. Kapsētu īpašnieku pienākumi:
9.1. Piešķirt pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu zemes teritoriju jaunu
kapsētu ierīkošanai;
9.2. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt kapsētu teritorijas paplašināšanu.
10. Kapsētu apsaimniekotāju pienākumi:
10.1. nodrošināt kapsētu ēku un būvju, iekšējo celiņu un koplietošanas laukumu
uzturēšanu;
10.2. organizēt atkritumu izvešanu;
10.3. nodrošināt kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;
10.4. nodrošināt apbedījuma vietu precīzu uzskaiti un apbedījamo reģistra kārtošanu.
11. Kapsētas pārziņa pienākumi:
11.1. nodrošināt kapsētu kapliču, koplietošanas laukumu, sētu, solu uzturēšanu un
remontu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, teritorijas labiekārtošanu;
11.2. reģistrēt apbedījumus, izveidot un uzturēt apbedīto reģistru;
11.3. ierādīt kapavietas, nodrošināt kapavietu uzmērīšanu un nospraušanu dabā;
11.4. saskaņot kapličas izmantošanas laiku, saskaņot bēru ceremoniju un mirušo
atceres pasākumu norises laiku;
11.5. kopā ar kapsētu apsaimniekotāja pārstāvjiem veikt kapavietu apsekošanu un
sastādīt aktus par neuzraudzītām kapavietām;
11.6. nodrošināt kapsētas apmeklētājus ar informāciju par kapsētu izmantošanas
noteikumiem.
IV. Kapavietas piešķiršanas kārt ba
12. Kapavietas tiek piešķirtas kapavietu turētājiem/ kapavietas rezervētājiem.
13. Pašvaldības kapsētās apbedī:
13.1. mirušās personas, kuru pēdējā dzīvesvieta ir bijusi deklarēta Ludzas novada
teritorijā;
13.2. ģimenes kapavietā jau apbedītās personas tuviniekus (vecvecāki, vecāki, bērni,
mazbērni, brāļi, māsas, dzīvesbiedrs, laulātais, ārpusģimenes aprūpes esošās personas un viņu
likumiskie pārstāvji) neatkarīgi no tā, kur bija deklarēta viņu pēdējā dzīvesvieta.
14. Citu personu apbedīšana jaunās kapavietās pieļaujama, pamatojoties uz mirušā
piederīgā motivēta iesnieguma pamata un kapsētas apsaimniekotāja piekrišanas pamata.
15. Kapavieta tiek piešķirta pamatojoties uz dzimtsarakstu iestādes izdota miršanas
apliecību vai izziņu.
16. Kapavietas iepriekš var rezervēt pēc ieinteresētās personas rakstiska iesnieguma,
ievērojot šo Noteikumu 13.punkta nosacījumus.
17. Ar kapavietas rezervēšanas brīdi kapavietas rezervētājam rodas tiesības tikt
apglabātam rezervētajā kapa vietā, vai arī tajā apglabāt savus tuviniekus.
V. Kapavietas kopšana
18. Kapavietā var uzstādīt kapu apmales, pieminekļus, piemiņas plāksnes, soliņus,
nožogojumus.
19. Dekoratīvos stādījumus vai nožogojumus, kas norobežo kapavietu, nedrīkst stādīt
aiz kapavietas robežām.
20. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās.
21. Kapavietā aizliegts:
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21.1. ierīkot nožogojums, kas augstāki par 50 cm;
21.2. ierīkot apbedījumu vietām apmales, kuru augstums pārsniedz 20 cm;
21.3. kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiņus starp kapavietu rindām.
22. Kapavietas uzturētāja pienākums viena gada laikā pēc apbedīšanas nodrošināt
kapavietas labiekārtošanu un to regulāri uzkopt.
23. Rezervētās kapavietas uzturēšanas kārtībā pienākums ir kapavietas rezervētājam.
24. Tiesības uz rezervēto kapavietu izbeidzas, ja:
24.1. kapavietas rezervētājs atsakās no kapa vietas rezervēšanas;
24.2. kapavieta netiek apkopta un tiek atzīta par neuzraudzītu.
25. Ja tiesības uz rezervēto kapavietu ir izbeigušās, kapsētas apsaimniekotājs ir tiesīgs
izlemt jautājumu par kapa vietas rezervēšanas tiesību piešķiršanu citai personai.
VI. Neuzraudz tas kapavietas
26. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu.
27. Neuzraudzītas kapavietas statuss tiek noteikts saskaņā ar aktu, kuru sastādīšanā
piedalās kapsētas pārzinis un kapsētas apsaimniekotāja pārstāvji.
28. Ja tiek konstatēts, ka kapavieta netiek kopta, kapsētas pārzinis rakstveidā par to
brīdina kapavietas turētāju/ kapavietas rezervētāju, nosūtot brīdinājumu uz kapavietas
turētāja/ kapavietas rezervētāja deklarēto adresi.
29. Ierādīt brīvo platību citai personai var ne ātrāk kā vienu gadu pēc iepriekšminētā
brīdinājuma nosūtīšanas.
30. Virsapbedījumus neuzraudzītās kapavietās atļauts veikt 25 gadus pēc pēdējā
apbedījuma, atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar sanitārajiem dienestiem, šo termiņu var
samazināt līdz 15 gadiem.
VII. Apbed šanas kārt ba
31. Lai saņemtu atļauju apbedījuma veikšanai, kapsētas pārzinim iesniedzams
dzimtsarakstu iestādes izdota miršanas apliecības vai izziņas kopija (uzrādot oriģinālu).
32. Pirms apbedījuma vietas ierādīšanas kapsētas pārzinim ir jāuzrāda dokuments, kas
apliecina veikto maksājumu par kapavietas (rezervētās kapavietas) ierādīšanu.
33. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu vai rezervēto kapavietu un saskaņo apbedīšanas
laiku.
34. Apbedīšanas (izvadīšanas) un kapa rakšanas pakalpojumu sniedzēju izvēlas un par
apbedīšanu un kapa rakšanu atbilstoši šiem noteikumiem atbild bēru rīkotājs.
35. Kapsētas apsaimniekotājs, saskaņojot to ar kapsētas īpašnieku, ir tiesīgs veidot
kapsētās speciālu sektoru bezpiederīgo apbedīšanai.
36. Mirušais tiek apbedīts zārkā, bet kremācijas gadījumā – urnā. Kapa garumam jābūt
ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m, dziļumam - 1,8 m līdz zārka vākam. Apglabājot
bērnus, kapa izmēri var tikt samazināti, izņemot kapa dziļumu. Urna ar mirušā pelniem
jāierok 1 m dziļumā.
37. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā vai
jaunā kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā uzstādot
kopēju piemiņas zīmi.
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38. Ierādāmo kapavietu izmēri:
Kapavieta

Platums, m

Garums, m

Laukums, m2

Vienvietīga

2,00

2,50

5,00

Divvietīga

3,00

2,50

7,50

Trīsvietīga

4,00

2,50

10,00

39. Katrai nākamai kapavietai (četrvietīgai, piecvietīgai utt.) platums ierādāms par 1 m
vairāk. Ierādāmo kapavietu izmēri ir attiecināmi arī uz bezpiederīgo un urnu apbedīšanu.
40. Mirstīgas atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža saņemot
Veselības inspekcijas un kapsētas apsaimniekotāja atļauju.
41. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
saskaņojot to ar kapsētas pārzini.
VIII. Kapliču izmantošana
42. Kapsētas pārzinis dod atļauju izmantot kapliču bēru rīkotājam iezārkota mirušā
novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei.
43. Mirušo cilvēku, kas novietots kapličā līdz apbedīšanas brīdim drīkst apmeklēt ar
kapsētas pārziņa atļauju darba laikā. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.
44. Atvadu ceremonijas ilgums kapličā tiek noteikts vienojoties bēru rīkotājiem ar
kapsētas pārzini.
IX. Bezpieder go mirušo apbed šana
45. Bezpiederīgo mirušie var tikt apglabāti atvērtajās kapsētās.
46. Kapsētas apsaimniekotājs atvērtajās kapsētās ir tiesīgs izveidot speciālu sektoru
bezpiederīgo mirušo apbedīšanai.
47. Bezpiederīgo mirušo kapavietu labiekārtošanu un kopšanu nodrošina kapsētas
pārzinis.
48. Bezpiederīgo mirušā kapavieta tiek saglabāta 25 gadus. Pēc minētā termiņa
beigām bezpiederīgo mirušā kapavietu nolīdzina, un kapsētas pārzinis lemj par
virsapbedījumu veikšanu.
49. 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 Noteikumos noteikto maksu par ierādīto
kapavietu saskaņā ar šiem noteikumiem.
X. Atbild ba par noteikumu pārkāpšanu
50. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu
fiziskām personām līdz EUR 70,00, bet juridiskām personām līdz EUR 140,00, ņemot vērā
izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.
51. Ar šo noteikumu pārkāpšanu saistītās lietas izskata un naudas sodu uzliek Ludzas
novada pašvaldības administratīvā komisija.
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XI. Noslēguma jautājums
52. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā laikrakstā „Ludzas Novada Vēstis”.

Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele

