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Daugavpilī           Protokols Nr. 21., 61. &, lēmums Nr. 1303   
 

 

Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada teritorijā 

 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro 

ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo 

daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

16. punktu, 43.panta pirmās daļas 6. un 

9.punktiem, trešo daļu  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. 

saistošajiem noteikumiem Nr.31, stājas spēkā 

01.01.2014.) 

 

I. Vispārējie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada kapsētu iekšējās kārtības 

noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas 

kārtību, kapsētu pārziņu, kapavietu uzturētāju tiesības un pienākumus. 

 

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

2.1. kapsēta – īpaša iežogota teritorija, kas saskaņā ar pašvaldības lēmumu 

ierādīta mirušo apbedīšanai; 
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2.2. atklātā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas 

kapavietas; 

2.3. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedī ģimenes kapa vietās; 

2.4. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek; 

2.5. kapavieta (ģimenes kapavieta)- noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, 

kuru ierāda mirušo apbedīšanai, kopiņas izveidošanai un apzaļumošanai, krūmu 

stādīšanai, soliņa novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai; 

2.6. apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs – fiziska vai juridiska persona, kas 

nolīgta sniegt apbedīšanas pakalpojumus; 

2.7. kapavietas turētājs – fiziska persona, kas pilda kapsētu uzturēšanas 

noteikumos paredzētos pienākumus, saskaņā ar nomas līgumu; 

2.8. kapsētas pārzinis – kapsētas īpašnieka noteikta atbildīga persona, kura 

pilda kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo 

noteikumu ievērošanu. 

  

 3. Šie saistošie noteikumi ir obligāti un saistoši visām fiziskajām un 

juridiskajām personām Daugavpils novada administratīvajā teritorijā. 

 

 4. Daugavpils novadā kapsētas var būt pašvaldības, reliģisko organizāciju vai 

citu personu īpašums. 

 

 5. Daugavpils novadā ir atklātas, daļēji slēgtas un slēgtas kapsētas. Daugavpils 

novada dome  nosaka un pēc nepieciešamības maina kapsētu statusu. 

 

 6. Kapsētas izveidošana vai to paplašināšana uz privātpersonas zemes ir atļauta 

tikai tad, ja šīs zemes īpašnieks, pēc ierosinājuma, saņem Daugavpils novada domes 

atļauju par kapsētas ierīkošanu vai to paplašināšanu, ja tas atbilst teritoriālajam 

plānojumam, un nodrošina tās uzturēšanu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīviem aktiem un šiem noteikumiem. 

 

 7. Daugavpils novada kapsētu vai tās daļas pēc atsevišķu reliģisko organizāciju 

vai konfesiju pieprasījuma, vienojoties ar Daugavpils novada domi par kapsētu 

nodošanas vērtību, var nodot organizācijām uzturēšanai. Pirms tam jāveic kapsētas 

teritorijas inventarizācija un jāsastāda apbedījumu vietu shēma. Mirušo reģistrācijas 

žurnāls un visi ar apbedīšanu saistītie dokumenti tiek nodoti saskaņā ar aktu. 

 

 8. Kapsētas paredzētas, pēc saskaņojuma saņemšanas no kapsētas pārziņa, 

mirušo Daugavpils novada iedzīvotāju apbedīšanai, citur dzīvojošo radinieku 

apbedīšanai un atrasto neatpazīto Daugavpils novada administratīvajā teritorijā 

apbedīšanai. 

 

 9. Mirušo apbedīšana ārpus kapsētas ir aizliegta. 

 

II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi 

 

10. Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu turētājam, strādniekiem un citām 

personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un jāievēro šie noteikumi. 

 



11. Apmeklētājiem kapsētā aizliegts: 

11.1. ievest dzīvniekus; 

11.2. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, motocikliem, u.tml.; 

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

īpašnieka vai pārziņa atļauja; 

11.4. tirgoties; 

11.5. sniegt apbedīšanas un kapavietu kopšanas komercpakalpojumus bez 

kapsētas īpašnieka vai pārziņa atļaujas; 

11.6. piegružot kapsētas teritoriju un dedzināt atkritumus; 

11.7. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās; 

11.8. postīt kapsētas aprīkojumu (sētas, solus, sūkņus, ēkas, pieminekļus, 

piemiņas plāksnes u. tml.) un stādījumus; 

11.9. smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un psihotropās vielas. 

 

III. Kapsētu īpašnieku un pārziņa pienākumi 

 

12. Kapsētu īpašnieku un pārziņu pienākums ir nodrošināt: 

12.1. kapsētu iekšējo ceļu, koplietošanas laukumu, sētu, solu uzturēšanu un 

remontu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, teritoriju 

labiekārtošanu, atkritumu izvešanu; 

12.2. kapsētu paplašināšanu un jaunu kapsētu ierīkošanu saskaņā ar noteiktā 

kārtībā apstiprinātajiem projektiem; 

12.3. kapsētu ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām 

tradīcijām; 

12.4. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā; 

12.5. kapavietu vēsturisko inventarizāciju un plānu sastādīšanu; 

12.6. apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs uzskaites 

pieejamību.Apbedīšanas un apbedījumu vietu uzskaites pamatdokuments ir mirušo 

reģistrācijas žurnāls (žurnāla paraugs pielikumā), kur jāizdara ieraksts par katru 

kapsētā notikušu apbedīšanu; 

12.7. sanitāro normu un noteikumu ievērošanu; 

 12.8. kapavietu ierādīšanu, nospraušanu dabā kapa rakšanai un apbedījuma 

kartēšanai. 

 

13. Kapsētas pārzinis izdara ierakstu apbedījumu žurnālā, pamatojoties uz 

dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu izziņu par miršanas reģistrāciju, kur atzīmē mirušā 

dzimšanas un miršanas datumu, vārdu, uzvārdu, personas kodu, apbedīšanas datumu, 

pēdējo dzīvesvietu, norādot miršanu apliecinošu dokumentu un kapavietas turētāju. 

 

IV. Kapavietas piešķiršanas kārtība un uzturēšana 

 

14. Kapavieta, pēc saskaņojuma saņemšanas no kapsētas pārziņa, tiek piešķirta 

un ierādīta pamatojoties uz: 

14.1. personas iesniegtu miršanas apliecības kopiju, ko izsniedza dzimtsarakstu 

nodaļa; 



14.2. sociālās aprūpes institūcijas amatpersonas rakstveida iesniegumu par 

kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu, ja tiek apbedīta sociālas aprūpes institūcijā 

dzīvojušā persona. 

 

15. Kapavietas turētājs apņemas kopt kapavietu, atbilstoši šiem noteikumiem, 

veicot šo darbu pats vai algojot citu personu. 

 

V. Kapavietas kopšana  

 

16. Dzīvžogs, kurš norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāks par 70 cm. To 

nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām. 

 

17. Aizliegts bez kapsētas pārziņa atļaujas izcirst kokus, kuru diametrs lielāks 

par 12 cm. 

 

18. Atkritumi pēc kapu kopšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās vai 

uzstādītajos atkritumu savākšanas konteineros. Aizliegts veidot patvaļīgas atkritumu 

vietas kapsētās. 

 

19. Kapavietas turētājam ir pienākums gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot 

kapavietu un to regulāri kopt. 

 

20. Virsapbedījumu kapavietās var izdarīt 25 gadus pēc pēdējā apbedījuma. 

 

VI. Apbedīšanas kārtība 

 

21. Apbedīšanu organizē kapavietas turētājs vai apbedīšanas pakalpojumu 

pasūtītāja izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs.  

 

22. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un ar kapavietas turētāju saskaņo 

apbedīšanas laiku. 

 

23. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā, izņemot gadījumus, kad tiek 

veidots vairāku mirušo kopīgs kaps. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2m, 

platumam - 1m, dziļumam - 1,8 m. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, 

izņemot kapa dziļumu. Apglabājot pelnus, izmērus nosaka kapsētas pārzinis. 

 

24. Izdarot virsapbedījumu, kapa dziļumam jābūt ne mazākam kā 1,6 m līdz 

zārka vākam. 

 

25. Ierādāmo kapavietu izmēri: 

25.1. kapavietas zārkiem: 

Kapavieta Garums (m) Platums (m) Laukums (m
2
) 

Vienvietīga 3.00 1.75 5.25 

Divvietīga 3.00 3.00 9.00 



Trīsvietīga 3.00 3.00 9.00 

 

25.2. kapavietas urnām: 

Kapavieta Garums (m) Platums (m) Laukums (m2) 

Vienvietīga 1.50 1.50 2.25 

Divvietīga 1.50 2.50 3.75 

Trīsvietīga 1.50 3.00 4.50 

 

26. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas pārzini. 

 

27. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, 

saņemot kapsētas īpašnieka un attiecīgo valsts institūciju atļauju. 

 

VII. Maksa par kapavietu un sniegtajiem pakalpojumiem 

 

28. Kapsētas īpašnieks, kuras īpašumā ir kapsētas, ir tiesīgs noteikt maksu par 

kapavietu un sniegtajiem pakalpojumiem, ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas 

normatīvos aktus. 

 

VIII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana 

 

29. Par šo saistošo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 

11.7.apakšpunktos, 16. un 21.punktā noteikto nosacījumu neievērošanu izsaka 

brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz 72 euro. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.31, stājas 

spēkā 01.01.2014.) 

 

30. Uzraudzību un kontroli par šo saistošo noteikumu izpildi veic Daugavpils 

novada attiecīgā pagasta pārvalde. 

 

31. Valsts policijas tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi reglamentē 

Latvijas Republikas likums „Par policiju”. 

 

IX. Noslēguma jautājumi 

 

32. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī un izliekami 

Daugavpils novada domes ēkā un Daugavpils novada pārvalžu ēkās. 

 
 

 

 


