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IECAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5
„PAR KAPSĒTU APSAIMNIEKOŠANU”

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un
43.panta pirmās daļas 9.punktu

1. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums

1.1. Kapsēta – teritorija, kas plānota vai tiek izmantota mirušo apbedīšanai un ar to saistītiem
pasākumiem, tā var ietvert arī ēkas un citas būves.
1.2. Kapavieta – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedīšanai un šīs
teritorijas labiekārtošanai.
1.3. Kaps – noteikta izmēra padziļinājums kapavietā.
1.4. Kapavietas apsaimniekotājs – persona, kas pieprasījusi kapavietu un nodrošina tās
apsaimniekošanu.
1.5. Kapsētas īpašnieks – pašvaldība vai reliģiskās draudzes izpildinstitūcija.
1.6. Kapsētas apsaimniekotājs – fiziska vai juridiska persona,
kura noslēgusi kapsētas
apsaimniekošanas līgumu ar kapsētas īpašnieku.
1.7. Kapu pārzinis – pašvaldības vai reliģiskās draudzes izpildinstitūcijas iecelta fiziska persona, kas
veic kapsētas apsaimniekotāja uzdotos pienākumus.
1.8. Atvērtā kapsēta – kapsēta, kur atļauta mirušo apbedīšana un tiek ierādītas jaunas kapavietas.
Iecavas novada teritorijā ir 13 atvērtās kapsētas:
1.8.1. Jaunkalniņu kapsēta;
1.8.2. Stīveru kapsēta;
1.8.3. Jaundedžu kapsēta;
1.8.4. Gruzduļu kapsēta;
1.8.5. Upuru kapsēta;
1.8.6. Baložu kapsēta;
1.8.7. Grūžu-Kraukļu kapsēta;
1.8.8. Pleču kapsēta;
1.8.9. Rumbu kapsēta;
1.8.10. Smedes kapsēta;
1.8.11. Raņķu kapsēta;
1.8.12. Misas kapsēta;
1.8.13. Sila kapsēta;
1.8.14. Olaines novada Birzuļu kapsēta (Iecavas novada Domes apsaimniekošanas līgums līdz
31.12.2020.)
1.9. Daļēji slēgtā kapsēta – kapsēta, kur mirušos apbedī tikai ģimenes kapavietās. Iecavas novadā tās
ir:
1.9.1. Vecbrāļu kapsēta;
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1.9.2. Lanciņu kapsēta.
1.10. Slēgtā kapsēta – kapsēta, kurā apbedīšana nav atļauta. Iecavas novadā tās ir:
1.10.1. Baznīcas kapi;
1.10.2. Gruzduļu (vecie) kapi;
1.10.3. Kazuļu kapi;
1.10.4. Brāļu kapi.
1.11. Neuzraudzīta kapavieta – kapavieta, kura netiek kopta ilgāk par trim gadiem.
1.12. Kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas laikā.
1.13. Kapu grāmata – reģistrs par kapsētā apbedītajiem un kapavietas apsaimniekotājiem, ko
aizpilda kapu pārzinis.

2. Vispārīgie jautājumi

2.1. Kapsētas Iecavas novadā ir pašvaldības vai reliģiskās draudzes izpildinstitūcijas īpašums. Kapsēta
paredzēta Iecavas novadā deklarēto iedzīvotāju un viņu radinieku apbedīšanai, kā arī īpašos
gadījumos noteiktām apbedīšanām (policijas, sociālo dienestu prasība u.tml.).
2.2. Kapsētas apsaimniekotāja pienākumi:
2.2.1. kapliču, koplietošanas teritorijas apsaimniekošana un labiekārtošana, atkritumu izvešana;
2.2.2. kapsētu sektoru un rindu plānošana un ierādīšana dabā;
2.2.3. kapsētu vēsturiskā inventarizācija;
2.2.4. kapu pārziņu iecelšana;
2.2.5. kapsētu arhitektūras un ainavu veidošana atbilstoši vietējām
kultūrvēsturiskajām tradīcijām;
2.2.6. sanitāro normu un noteikumu ievērošanas nodrošināšana;
2.2.7. atbildība par kapsētās esošo kultūrvēsturisko un arhitektūras vērtību, pieminekļu, citu vērtību un
īpašumu saglabāšanu;
2.3. Kapu pārziņa pienākumi:
2.3.1. kapliču un kapsētu koplietošanas teritorijas kopšana;
2.3.2. kapavietas ierādīšana dabā, kapavietas apsaimniekotāja kontaktadreses noskaidrošana;
2.3.3. pēc vienošanās ar piederīgajiem - piedalīšanās bēru ceremonijā, sniedzot nepieciešamos
pakalpojumus;
2.3.4 . apbedījuma vietu precīzas uzskaites un ierakstu veikšana kapu grāmatā;
2.3.5. kapavietas apsaimniekotāju iepazīstināšana ar šiem noteikumiem (par to liekot parakstīties kapu
grāmatā);
2.3.6. atļaujas došana iebraukt kapsētas teritorijā ar transportu;
2.3.7. ziņošana par kapsētas apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem kapu apsaimniekotājam;
2.3.8. nelikumīgi izmainītas kapavietas teritorijas atsavināšana (bez brīdinājuma);
2.3.9. piedalīšanās citos ar apbedīšanu nesaistītos pasākumos kapsētas teritorijā (kapu svētki, svecīšu
vakari u.c.);
2.3.10. atkritumu izmešanas vietu ierādīšana.
2.4. Kapsētā aizliegts:
2.4.1. veikt apbedījumus bez kapu pārziņa informēšanas;
2.4.2. piesārņot celiņus u.c. teritoriju ar atkritumiem, izmest tos neatļautās vietās;
2.4.3. postīt kapsētu pieminekļus, aprīkojumu un stādījumus;
2.4.4. braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad saņemta kapu pārziņa atļauja;
2.4.5. bērniem apmeklēt kapsētas bez pieaugušajiem, kuri uzņemas par viņiem atbildību;
2.4.6. patvaļīgi mainīt kapu pārziņa ierādītās kapavietas teritorijas robežas.
2.4.7. bez kapu pārziņa un pašvaldības dārzkopja atļaujas izcirst kokus.
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3. Kapavietas kopšana

3.1. Kapavietu apsaimniekotāji kapus var kopt paši vai arī noslēgt līgumus par kapavietu izveidošanu
un kopšanu.
3.2. Apstādījumi un labiekārtošanas darbi kapavietā jāveic ierādītās teritorijas iekšpusē.
Krūmi, kas ierobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm.
3.3. Atkritumi, kuri radušies pēc kapu kopšanas, jānogādā norādītajā atkritumu izgāztuvē. Kapavietas
apsaimniekotājs pēc noteikta laika pats novāc ziedus un vainagus, tos novieto kapu pārziņa
norādītā vietā.
3.4. Kapavietas apsaimniekotāja pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to
regulāri kopt.
3.5. Neuzraudzītās kapavietas nolīdzina, par to sastāda aktu un izdara atzīmi kapu grāmatā.
3.6. Neuzraudzītās, kādreiz aizņemtās kapavietas (bez apbedījuma ilgāk par trim gadiem)
tiek uzskatītas par brīvām.
3.7. Jaunus apbedījumus, kas pārklāj iepriekšējos, kapsētā var izdarīt 25 gadus pēc pēdējā apbedījuma
veikšanas. Par to sastāda aktu un izdara atzīmi kapu grāmatā.

4. Apbedīšanas kārtība

4.1. Kapavietu ierāda kapu pārzinis. Kapavieta tiek piešķirta, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas
izdotu miršanas apliecību un izziņu par miršanas reģistrāciju.
4.2. Kapavietas apsaimniekotājs vai bēru rīkotājs vienojas ar kapu pārzini par
apbedīšanas laiku.
4.3. Katru mirušo apbedī atsevišķā kapā, tā garumam ir jābūt ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m,
dziļumam līdz zārka vākam – 1,5 m. Apbedot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties (izņemot kapa
dziļumu). Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 metra dziļumā.
4.4. Ierādāmo kapavietu izmēri:
4.4.1. vienvietīga kapavieta – platums 1,75 m, garums 3 m, laukums 5,25 m2;
4.4.2. divvietīga kapavieta – platums 2,5 m, garums 3 m, laukums 7,5 m2;
4.4.3. trīsvietīga kapavieta – platums 3,0 m, garums 3 m, laukums 9 m2;
4.4.4. četrvietīga kapavieta – platums 4,0 m, garums 3 m, laukums 12 m2.
4.5. Sila kapos kapavietas ierādāmas par maksu pēc kapsētas apsaimniekotāja apstiprināta cenrāža.
4.6. Saskaņojot ar kapu pārzini, ir iespējams aizņemt un kopt kapavietu, tūlīt apbedīšanu neveicot
(samaksa pēc kapsētas apsaimniekotāja apstiprināta cenrāža).
4.7. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt vai veikt to ekshumāciju, saņemot kapsētas īpašnieka un
Veselības inspekcijas atļauju.
4.8. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvēlētas fiziskas vai
juridiskas personas.
4.9. Bēru gadījumā kapsētas apsaimniekotājs iznomā kapliču sēru pasākumiem, to izmanto mirušo
novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. Kapliču drīkst apmeklēt tikai ar kapu pārziņa atļauju.
Pārējā laikā kapliča ir slēgta.

5. Atbildība

5.1. Šie noteikumi ir obligāti un saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Iecavas novada
administratīvajā teritorijā.
5.2. Par kapa bojāšanu un līķa apgānīšanu tiek piemērota kriminālatbildība un administratīvā atbildība.
5.3. Šo noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums.
Priekšsēdētājs

J.Pelsis

