BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90009115285
“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224, tālr. 64281737, fax
64220890, e-pasts:pasvaldiba@beverina.lv,
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Beverīnas novada Kauguru pagastā
2018.gada 29.novembrī

Nr.11/2018
APSTIPRINĀTI
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Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu,
un 43.panta pirmās daļas 6.punktu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi “Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā” (turpmāk tekstā
– Noteikumi) nosaka Beverīnas novada pašvaldības un pašvaldībai apsaimniekošanā nodoto
kapsētu kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību,
apbedīšanas un kapliču izmantošanas kārtību, apsaimniekotāja un kapu pārziņa tiesības un
pienākumus.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. kapsēta- īpaša teritorija, kas ierādīta mirušo apbedīšanai un tās teritorijā esošās būves;
2.2. atvērta kapsēta- kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;
2.3. kapavieta- noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kas ierādīts (paredzēts) viena vai
vairāku mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai;
2.4. kapliča- ēka kapsētas teritorijā, kas paredzēta mirušo novietošanai līdz apbedīšanai;
2.5. kapu pārzinis - Beverīnas novada Kauguru pagasta saimniecības daļas kapu pārzinis
Kauguru kapos un Trikātas pagasta saimniecības daļas kapu pārzinis Trikātas kapos, kuri
saskaņā ar darba līgumu pilda kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un
nodrošina šo noteikumu ievērošanu;
2.6. apsaimniekotājs – Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta saimniecības daļa un
Trikātas pagasta saimniecības daļa, kas nodrošina Kauguru un Trikātas kapu
apsaimniekošanu;
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2.7. apbedīto reģistrs- kapsētā apglabāto mirušo uzskaites dokuments, kuru veido no mirušo
reģistrācijas grāmatām un apbedījumu vietu shēmu kartotēkas, par kuru atbild kapu
pārzinis;
2.8. kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai piešķirta kapavieta un kura reģistrēta
kapavietas uzskaites dokumentos;
2.9. neuzraudzīta kapavieta- kapavieta, kas netiek kopta vismaz piecus gadus pēc kārtas;
2.10.
kapavietas aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst apsaimniekotāja un kapu
pārziņa izveidota komisija, kura veic nekoptas kapavietas apsekošanu un akta sastādīšanu.
Kapsētu statusu nosaka Beverīnas novada pašvaldības dome.
Beverīnas novada administratīvajā teritorijā ir Kauguru kapi un pašvaldībai apsaimniekošanā
nodotie Trikātas kapi.
Kapsētas paredzētas mirušo iedzīvotāju apbedīšanai.
Kapsētās sniegto maksas pakalpojumu apmēru apstiprina Beverīnas novada pašvaldības dome.
II.

Kapsētu darba režīms

7. Kapsētas apmeklētājiem ir atvērtas no pulksten 6.00 līdz pulksten 23.00.
8. Kapsētu pārziņi apmeklētāju pieņem darba laikā no pulksten 9.00 līdz 16.00 vai vienojoties
citā laikā.
III.
Kapsētu kārtības noteikumi
9. Kapsētu apmeklētājiem, neatkarīgi no apmeklējuma mērķa, kapsētās jāizturas tā, lai nepieļautu
kapsētas videi kaitīgas un traucējošas darbības, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas
apsaimniekotāja un kapu pārziņa norādījumi.
10. Apmeklētājiem kapsētās aizliegts:
10.1.
ievest dzīvniekus;
10.2.
pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, mopēdiem, skrituļslidām, motocikliem
u.tml.;
10.3.
braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapu pārziņa atļauja;
10.4.
atskaņot un spēlēt skaļu mūziku, skaļi klaigāt, traucēt kapsētas apmeklētājus un
bēru ceremoniju;
10.5.
stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās vietās bez apsaimniekotāja saskaņojuma;
10.6.
ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;
10.7.
patvaļīgi mainīt kapu pārziņa ierādītās kapavietas teritorijas robežas;
10.8.
veidojot ģimenes kapavietu, aizņemt kapavietai piegulošo celiņu.
11. Kapsētās aizliegts tirgoties.
12. Aizliegts sniegt apbedīšanas un kapavietu kopšanas komercpakalpojumus bez apsaimniekotāja
saskaņojuma.
IV.

Kapavietas kopšana

13. Kapavietas uzturētāja pienākumi ir regulāri kopt kapavietu.
14. Kapavietas uzturētājs var kopt kapavietu pats vai arī noslēgt līgumu par kapavietas kopšanu ar
juridisku vai fizisku personu, kura savu darbību saskaņojusi ar kapsētas apsaimniekotāju.
15. Krūmus, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām.
16. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm augstumu.
17. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai drīkst izmantot videi draudzīgus materiālus.
Iekārtojot kapavietu, pielietojamie materiāli jāsaskaņo ar kapu pārzini.
18. Ja kapu pārzinis konstatē, ka aprīkojums nav atbilstošs, kapavietas uzturētājs par to tiek
brīdināts, norādot termiņu defekta novēršanai.
19. Restaurēt vai izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar kapu pārziņa
atļauju.
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20. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma.
21. Neidentificēta (bezpiederīgo) mirušā kapavieta tiek saglabāta 5 gadus, virsapbedījumus var
izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma.
Apbedīšanas kārtība

V.

22. Personai tiek piešķirtas kapavieta, pamatojoties uz Dzimtsarakstu nodaļas izdotu miršanas
apliecību vai izziņu.
23. Kapu pārzinis ierāda kapavietu atbilstoši šo noteikumu minētajam kapsētu darba režīmam.
24. Apbedīšanas pakalpojumus kapsētās veic mirušo piederīgie vai citas pilnvarotas personas.
25. Kapsētā tiek veidots speciāls sektors bezpiederīgo apbedīšanai.
26. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m,
platumam 1m, dziļumam 1,6 m līdz zārka vākam. Apglabājot mirušos bērnus, izmēri var
attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.
27. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1m dziļumā. Attālumam starp kapu kopiņām to garajās malās
jābūt l m, īsajās malās 0,5 m.
28. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.
29. Ierādāmo kapavietu izmēri zārkiem un urnām:
Kapavieta
Vienvietīga
Divvietīga
Trīsvietīga
Četrvietīgā

Platums, m
1,75
2,5
4,0
5,0

Garums, m
3,0
3,0
3,0
3,0

30. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot kapu
apsaimniekotāja un attiecīgo valsts institūciju atļauju.
31. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar
kapu apsaimniekotāju.
32. Bezpiederīgo personu apbedīšanu par Beverīnas novada pašvaldības līdzekļiem tiek veikta
tikai tad, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīves vieta ir bijusi Beverīnas novada administratīvā
teritorijā.
33. Ja pēc bezpiederīgā mirušā apbedīšanas ir pieteikušies piederīgie, kuri vēlas mirušo pārapbedīt
vai arī, neveicot pārapbedīšanu, labiekārtot un kopt šo kapavietu, vai jebkura cita persona,
kura vēlas labiekārtot un kopt šo kapavietu, viņam ir pienākums samaksāt vienreizējo maksu
par kapavietu.
34. Mirstīgo atlieku pārvietošana kapos atļauta speciāli šādam mērķim paredzētos zārkos vai urnā.
Mirušā apbedīšana bez zārka ir pieļaujama īpašos gadījumos, respektējot tautas un reliģiskās
tradīcijas.
35. Ja ir pagājuši 20 (divdesmit) gadi kopš pēdējās apbedīšanas, tikai kapavietas uzturētājs var no
jauna apglabāt savu tuvinieku agrāk ierādītajā kapavietā (veikt virsapbedījumu).
VI.

Kapliču izmantošana

36. Apsaimniekotājs nodod bēru rīkotājiem kapličas sēru pasākumiem par maksu, ko noteikusi
Beverīnas novada pašvaldības dome.
37. Kapličas tiek izmantotas mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. Tās drīkst apmeklēt
tikai ar kapu pārziņa atļauju kapsētas darba laikā. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.
VII.

Nekoptas kapavietas aktēšana

38. Reizi gadā apsaimniekotājs un kapu pārzinis apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par
katru nekopto kapavietu un marķē to ar noteikta parauga brīdinājuma zīmi. Brīdinājuma zīmes
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paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi uzturētajā kapavietā, tiek izvietota uz
informācijas stenda pie ieejas kapsētā.
39. Apsaimniekotājs šo saistošo noteikumu 41.punktā minēto aktu, brīdinājumu par iespējamo
kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu un uzaicinājumu trīs mēnešu laikā no brīdinājuma
saņemšanas dienas sakopt kapavietu un ierasties pie kapu pārziņa nosūta kapavietas
uzturētājam.
40. Ja apsaimniekotājam un kapu pārzinim nav iespējams identificēt kapavietas uzturētāju,
pašvaldības mājaslapā www.beverinasnovads.lv tiek ievietots sludinājums par nekoptu
kapavietu, norādot kapsētu, sektoru, rindu, vietu, kā arī brīdinājumu par iespējamo kapavietas
uzturēšanas tiesību pārtraukšanu un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa
pilnvarotajai personai trīs mēnešu laikā sakopt kapavietu un ierasties pie kapu pārziņa.
VIII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana
41. Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.
42. Ja personas, kuras kapsētās sniedz pakalpojumus, nepilda šo noteikumu un citu kapsētu
apsaimniekošanas jautājumus reglamentējošu Beverīnas novada pašvaldības domes lēmumu
prasības, kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības aizliegt šīm personām sniegt pakalpojumus
kapsētās.
43. Beverīnas novada pašvaldības policija ir tiesīga kontrolēt šo noteikumu izpildi un sastādīt
administratīvos protokolus.
44. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokoliem,
izskata Beverīnas novada pašvaldības Administratīvā komisija.
45. Par šo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai:
45.1.
par noteikumu 10.1.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu: piemēro naudas
sodu fiziskām personām no EUR 10 līdz EUR 40, bet juridiskām personām no EUR 20
līdz EUR 80;
45.2.
par noteikumu 10.2.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas
sodu fiziskām personām no EUR 20 līdz EUR 80, bet juridiskām personām no EUR 100
līdz EUR 150;
45.3.
par noteikumu 10.3.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas
sodu fiziskām personām no EUR 50 līdz EUR 150, juridiskām personām no EUR 100 līdz
EUR 200;
45.4.
par noteikumu 10.4.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas
sodu no EUR 80 līdz EUR 350.”
IX.

Noslēguma jautājums

46. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā
Domes priekšsēdētājs

Māris Zvirbulis
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