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APSTIPRINĀTI 
Ar Lubānas novada domes 27.08.2009  

lēmumu, protokols Nr.9, §9; 
Grozījumi ar domes 31.10.2013. lēmumu, protokols Nr.15, 6.§; 

Precizēti ar domes 14.12.2013.lēmumu, protokols Nr.17, 1.4§ 
   
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
27.08.2009                                      Lubānā                                                            Nr.16                         

 
„Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā” 

 

Izdoti saskaĦā ar likuma 
„Par pašvaldībām”15.panta 

1.daĜas 2.punktu, 21. panta 

1. daĜas 16. punktu un 43. 
pantu  

1. Vispārējie noteikumi 

1.1.  Noteikumos lietotie termini: 
kapsēta – īpaša (atvērta vai slēgta) teritorija, kas ierādīta mirušo apbedīšanai; 
kapavieta (ăimenes kapavieta) - noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru 
ierāda mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai: kopiĦas izveidošanai un 
apzaĜumošanai, krūmu sastādīšanai, soliĦa novietošanai, kapa aprīkojuma 
uzstādīšanai; 
kapliča - ēka kapsētā, mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijai; 
kapavietas uzturētājs – fiziska vai juridiska persona, kurai ierādīts zemes iecirknis 
kapsētā kapavietas izveidošanai un kopšanai; 
kapsētu apsaimniekotājs – komersants, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par  
kapsētu uzturēšanu un darbības nodrošināšanu; 
kapu pārzinis – kapu apsaimniekotāja darbinieks, kurš pilda kapsētas uzturēšanas 
noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu; 
Neuzraudzīta kapavieta – kapavieta, kas netiek uzraudzīta 5 (piecus) gadus pēc 
kārtas;  
 
1.2. Lubānas novadā ir divu veidu kapsētas – atvērtas (Lubānas jaunie kapi, Visagala 
kapi) un slēgtas (Vecie kapi, BrāĜu kapi). Slēgtajās kapsētās apbedīšana ir pārtraukta. 
Kapsētas ir pašvaldības īpašums, tās tiek uzturētas par pašvaldības budžeta 
līdzekĜiem. 
 



2. Kapsētas iekšējās kārtības noteikumi 
2.1. Kapsētas atvērtas apmeklētājiem bez laika ierobežojumiem. Kapsētu 
apmeklētājiem, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem un citām personām, kuras 
atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi 
kapsētas īpašnieka, apsaimniekotāja un pārziĦa norādījumi.  
2.2. Kapliča tiek izmantota mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. To drīkst 
apmeklēt tikai ar kapu pārziĦa atĜauju kapsētas darba laikā. 
2.3.  Kapsētās aizliegts: 
2.3.1. pārvietoties ar slēpēm, skrituĜslidām, velosipēdiem u.tml.; 
2.3.2. braukt ar automašīnām, izĦemot gadījumus, kad ir saĦemta kapu pārziĦa 
atĜauja; 
2.3.3. ievest mājdzīvniekus; 
2.3.4. sniegt apbedīšanas un kapavietu kopšanas komercpakalpojumus bez kapsētas 
pārziĦa atĜaujas; 
2.3.5. piegružot kapsētas teritoriju, izmest un  dedzināt atkritumus neatĜautās vietās; 
2.3.6. Ħemt smiltis un zemi kapsētā un tai pieguĜošajā teritorijā; 
2.3.7. postīt kapsētas aprīkojumu un stādījumus. 

 

3. Kapsētu apsaimniekotājs nodrošina: 
3.1. kapličas, iekšējo ceĜu un celiĦu, koplietošanas laukumu, sētu uzturēšanu un 
remontu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, teritoriju 
labiekārtošanu, atkritumu izvešanu, ūdens Ħemšanas vietas, ierāda atkritumu 
konteineru novietošanas vietas; 
3.2. kapsētas sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā; 
3.3. kapavietu vēsturisko apzināšanu; 
3.4. apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas 
pieejamību. Apbedīšanas un apbedījumu vietu uzskaites pamatdokumenti ir mirušo 
reăistrācijas grāmata un apbedījumu vietu plāns, kur jāizdara ieraksts par katru 
kapsētā notikušu apbedīšanu; 
3.5. sanitāro normu un noteikumu ievērošanu; 
3.6. atsevišėus maksas pakalpojumus – kapa rakšana, smilts un zemes pievešana, 
kapličas un inventāra iznomāšana; 

4. Kapavietas lietošanas un kopšanas noteikumi 

4.1. Fiziska vai juridiska persona iegūst kapavietas tiesības pēc tās ierādīšanas un 
iepazīšanās ar šiem noteikumiem, apliecinot to ar parakstu; 
4.2. Kapavietu var ierādīt , pamatojoties uz: 
4.2.1. miršanas apliecību; 
4.2.2. pilnvarojumu par ăimenes vai dzimtas kapavietas pārĦemšanu; 
4.3. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst 
stādīt aiz kapavietas robežām. 
4.4. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm 
augstumu. 
4.5. Aizliegts patvaĜīgi stādīt vai nozāăēt lieli augošus kokus apbedīšanai paredzētajās 
vietās bez kapu pārziĦa atĜaujas; 
4.6. Kapavietas nožogošanai aizliegts izmantot nepiemērotus materiālus. Mūra 
nožogojuma veidošanai iepriekš saĦemama kapu pārziĦa atĜauja. 



4.7.Atkritumi pēc kapu sakopšanas jānogādā norādītajās  atkritumu savākšanas vietās. 
Atkritumi jāšėiro:  konteineros – stikla, plastmasas, metāla, kartona atkritumi, 
kaudzēs – ziedi, vainagi, smilts. Aizliegts veidot atkritumu kaudzes kapsētas teritorijā 
tam neparedzētās vietās. 
4.8. Kapavietas uzturētāja pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot 
kapavietu un to regulāri kopt. 
4.9.  Aizliegts patvarīgi mainīt ierādītās kapavietas teritorijas robežas. 
4.10. Kapavieta, kas netiek kopta  5 (piecus) gadus pēc kārtas, tiek atzīta par 
neuzraudzītu. Katru gadu tiek sastādīts akts par neapkoptām kapavietām, šajā 
gadījumā  kapavietas uzturētājs tiek rakstiski brīdināts par iespējamo kapavietas 
nolīdzināšanu. NesaĦemot atbildi  trīs mēnešu laikā pēc piecu gadu termiĦa beigām, 
kapavieta tiek nolīdzināta. 
4.11. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt 30 gadus pēc pēdējā apbedījuma.  

 

5. Apbedīšanas kārtība 

5.1. Kapu pārzinis pieĦem apmeklētājus darba laikā-kapsētā, ārpus darba laika 
sazinoties pa telefonu. 
5.2. Kapu pārzinis ierāda kapavietu un saskaĦo apbedīšanas laiku.  
5.3. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvēlēta 
apbedīšanas  firma vai cits pakalpojumu sniedzējs. Kapa rakšana jāveic ne mazāk kā 
diviem cilvēkiem, ievērojot darba drošības noteikumus. 
5.4. Bez piederīgajiem esošu personu apbedīšana notiek sadarbībā ar Lubānas novada 
pašvaldības sociālo dienestu. 
5.5. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišėā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam 
par 2 m, platumam – 1 m, dziĜumam - 1,8 m. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi 
mainīties, izĦemot kapa dziĜumu. 
5.6. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 m dziĜumā.  
5.7. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziĜumam jābūt ne mazākam par 1,5 m. 
5.8. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.   

6. Atbildība 

6.1.  Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos 
aktos paredzētajā kārtībā, Ħemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu, smagumu un 
vainas pakāpi. 
6.2. Par kapu apgānīšanu var saukt pie kriminālatbildības. 
6.3. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldības Administratīvā komisija.  
6.4. Par kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas 
sodu fiziskām personām no četrpadsmit līdz septiĦdesmit vienam euro, bet 
juridiskajām personām – no septiĦdesmit viena līdz trīs simti piecdesmit sešiem euro. 
6.5. Kontrolēt noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus savas 
kompetences ietvaros ir tiesīgas šādas amatpersonas: domes priekšsēdētājs, 
priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, kapu pārzinis. 
 
 
 

 



 
 


