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Aizputē  

2019.gada 28.augustā                                             Saistošie noteikumi Nr.7 

(protokols Nr.10, 66.§) 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Aizputes novada domes 

28.08.2019. lēmumu Nr.541 

 

PRECIZĒTI 

ar Aizputes novada domes 

30.10.2019. lēmumu Nr.646 

 

Aizputes novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 6.punktu un trešo daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi ”Aizputes novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" (turpmāk-

Noteikumi) nosaka Aizputes novada kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu 

piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapličas izmantošanas 

kārtību. 

2. Noteikumos lietotie termini: 

2.1. kapsēta - īpaša teritorija, kas ierādīta mirušo apbedīšanai, un tās teritorijā esošās būves; 

2.2. atbildīgās personas – Aizputes pilsētas kapsētās – Aizputes novada domes 

izpilddirektors, Aizputes pagasta kapsētās –Aizputes pagasta pārvaldes vadītājs,  

Cīravas pagasta kapsētās – Cīravas pagasta pārvaldes vadītājs, Kalvenes pagasta 

kapsētās –Kalvenes pagasta pārvaldes vadītājs, Kazdangas pagasta kapsētās – 

Kazdangas pagasta pārvaldes vadītājs un Lažas pagasta kapsētās –Lažas pagasta 

pārvaldes vadītājs. 

2.3. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas; 

2.4. daļēji slēgta kapsēta- kapsēta, kurā mirušo apbedī tikai ģimenes kapavietās; 

2.5. slēgta kapsēta - kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek. 

2.6. kapliča – ēka, kas paredzēta mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru 

ceremonijai; 

2.7. kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kas ierādīts 

(paredzēts) viena vai vairāku mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai; 

2.8. bezpiederīgo mirušais cilvēks – mirušais cilvēks, kuram nav laulātā, radinieku vai citu 

personu, kuras organizē mirušā apbedīšanu; 

2.9. kapsētas pārzinis – pašvaldības darbinieks, kurš pilda šajos Noteikumos paredzētos 

pienākumus un nodrošina to ievērošanu. 

2.10. kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai ierādīts zemes iecirknis kapsētā 

kapavietas (ģimenes kapavietas) izveidošanai un kopšanai; 
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2.11. apbedīto reģistrs – kapsētā apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido mirušo 

reģistrācijas grāmata un apbedījumu vietu shēma,  par kuru atbild kapsētas pārzinis. 

3. Aizputes novada kapsētas var būt Aizputes novada pašvaldības, reliģisko organizāciju vai 

citu personu īpašumā. 

4. Zemes īpašnieks atbild par kapsētas teritorijas reģistrēšanu zemesgrāmatā un kapsētu 

apsaimniekošanu. 

5. Aizputes novada administratīvajā teritorijā ir atvērtās, daļēji slēgtās un slēgtās kapsētas.  

6. Kapsētu statusu nosaka vai maina ar Aizputes novada domes lēmumu.  

7. Pašvaldības kapsētas ir paredzētas mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi 

Aizputes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, apbedīšanai. 

8. Iepriekš piešķirtā un izveidotā ģimenes kapavietā atļauts apbedīt mirušo neatkarīgi no tā 

pēdējās deklarētās dzīvesvietas. 

9. Personu, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Aizputes novadā, apbedīšana kapavietās iespējama, 

pamatojoties uz kapavietas uzturētāja, kurš ir mirušā laulātais vai radinieks (bērni, vecāki, 

vecvecāki, brāļi, māsas, pusbrāļi un pusmāsas), un kura dzīvesvieta ir deklarēta Aizputes 

novada administratīvajā teritorijā, motivētu iesniegumu un atbildīgās amatpersonas 

saskaņojumu. 

 

II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi 

10. Pašvaldības kapsētas ir atvērtas apmeklētājiem bez ierobežojuma. 

11. Informācija par kapsētas pārzini izliekama redzamā vietā pie kapsētas paziņojuma dēļa, kā 

arī Aizputes novada domes mājas lapā. 

12. Kapsētu apmeklētājiem, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem un citām personām, kuras 

atrodas kapsētā, jāizturas klusi, jāievēro šie Noteikumi, kā arī citi kapsētu pārziņa 

norādījumi. 

13. Apmeklētājiem un kapavietu uzturētājiem kapsētās aizliegts: 

13.1. ievest dzīvniekus un pieļaut to uzturēšanos kapsētā; 

13.2. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, skrituļslidām, u.tml.; 

13.3. pārvietoties ar motorizētajiem transportlīdzekļiem, izņemot: 

13.3.1. ja ir saņemta atbildīgās personas atļauja; 

13.3.2. operatīvo dienestu transportlīdzekļiem, kapsētas apsaimniekošanai un 

uzraudzībai paredzētajiem transportlīdzekļiem; 

13.4. tirgoties, izlikt reklāmas paziņojumus tiem neparedzētās vietās; 

13.5. kurināt ugunskurus; 

13.6. stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās vietās bez kapsētu pārziņa saskaņojuma; 

13.7. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās; 

13.8. patvaļīgi mainīt kapsētas pārziņa ierādītās kapavietas teritorijas, robežas. 

 

III. Kapavietu piešķiršanas kārtība 

14. Atvērtās kapsētās, personai, kura ir uzņēmusies Noteikumu 7.punktā minētā mirušā 

apbedīšanu, kapavietu piešķir un ierāda kapsētu pārzinis, pamatojoties uz dzimtsarakstu 

nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu). 

15. Atvērtās un daļēji slēgtās kapsētās izveidotā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai 

kurā var veikt virs apbedījumus, kapavietas uzturētājam atļauju apbedīt mirušo dod 

kapsētas pārzinis, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības 

kopiju (uzrādot oriģinālu). 

16. Atvērtās kapsētās saskaņā ar Noteikumu 9.punkta nosacījumiem jaunu kapavietu piešķir un 

ierāda kapsētu pārzinis (kapavietas lielums tiek noteikts saskaņā ar Noteikumu 33.punktu), 

pamatojoties uz: 

16.1. Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); 
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16.2. rakstisku iesniegumu (2.pielikums)par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu, pieprasot 

vienvietīgu vai ģimenes (līdz 4-vietīgas) kapavietu, kā arī  saskaņot vietu esošā ģimenes 

kapavietā. 

 

IV. Kapavietas uzturēšana 

17. Kapavietas uzturētājam ir pienākums: 

17.1. organizēt mirušā apbedīšanu atbilstoši šo Noteikumu prasībām; 

17.2. regulāri kopt ierādīto kapavietas teritoriju; 

17.3. pēc kapu kopšanas pabeigšanas sašķirot un nogādāt atkritumus speciāli šim nolūkam 

paredzētās atkritumu savākšanas vietās; 

18. Kapavietas uzturētājam ir aizliegts: 

18.1. stādīt kokus, kā arī stādīt krūmus kuri ir augstāki par 70 cm un cirst krūmus aiz 

kapavietas robežām; 

18.2. stādīt kuplus krūmājus un citus augus, kas varētu traucēt blakus esošo kapavietu 

kopšanu un pārvietošanos pa celiņiem; 

18.3. uzstādīt kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, augstāk par 20 cm. 

 

V. Apbedīšanas kārtība 

19. Kapsētas pārzinis kapavietas uzturētājam ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku. 

20. Kapsētas pārzinis reģistrē mirušo reģistrācijas grāmatā, kā arī veic kapavietas reģistrāciju, 

iezīmējot to kapsētas plānā. 

21. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās izvēlas un organizē mirušo piederīgie 

vai citas personas. 

22. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, 

platumam 1m, dziļumam 1,5 m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi 

mainīties, izņemot kapa dziļumu. 

23. Izdarot virs apbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam. 

24. Urna ar mirušā pelniem jāierok kapā 1m dziļumā līdz urnas augšai. Attālums starp kopiņām 

to garajās malās jābūt 1m, īsajās malās 0,5 m. 

25. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā vai jaunā kapavietā. Ir 

pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas 

zīmi. 

26. Kapa un urnas vieta nedrīkst būt tuvāk par 1 m līdz kokam un 0,3 m līdz piemineklim. 

27. Ierādāmo kapavietu izmēri zārkiem un urnām: 

 

Kapavieta 

Zārkam 

Platums 

(m) 

Garums 

(m) 

Laukums 

(m2) 

Vienvietīga 1,75 2,50 4,40 

Divvietīga 2,50 2,50 6,25 

Trīsvietīga 3,00 2,50 7,50 

Četrvietīga 4,00 2,50 10,00 

 

Kapavieta 

Urnai 

Platums 

(m) 

Garums 

(m) 

Laukums 

(m2) 

Vienvietīga 1,00 1,50 2,65 

Divvietīga 1,50 1,50 4,25 

Trīsvietīga 2,00 1,50 5,50 

Četrvietīga 2,50 1,50 7,50 

 

28. Mirstīgas atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā 1 (vienu) gadu pēc apbedīšanas brīža, 

saņemot attiecīgo valsts institūciju atļauju un saskaņojot ar atbildīgo personu un kapsētas 

pārzini. 
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29. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to 

ar kapsētas pārzini. 

30. Bezpiederīgo personu, kuru pēdējā faktiskā vai deklarētā dzīves vieta ir bijusi Aizputes 

novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanu organizē Aizputes novada domes 

Pašvaldības aģentūra Sociālais dienests. 

 

VI. Kapa vietas aktēšana 

31. Reizi gadā Pārzinis apseko neuzraudzītās kapa vietas un marķē tās ar noteikta parauga 

brīdinājuma zīmi saskaņā ar 3.pielikumu.  

32. Katru gadu līdz 30.novembrim kapsētas pārzinis sastāda ziņojumu par neapkoptām 

kapavietām ar ziņām par kapavietas uzturētāju un iesniedz atbildīgajai personai. 

33. Kapavieta, kas netiek kopta trīs gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu. 

34. Virs apbedījumus kapavietās var izdarīt pēc 20 gadiem no pēdējā apbedījuma. 

 

VII. Kapliču izmantošana 

35. Kapličas var izmantot iezārkota mirušā vai mirušā atlieku urnas novietošanai līdz 

apbedīšanas brīdim. 

36. Kapličas drīkst izmantot ar kapsētas pārziņa atļauju, saskaņojot atvadu ceremoniju laiku un 

ilgumu. 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

37. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2010.gada 27.oktobra Aizputes novada 

domes saistošie noteikumi Nr.21 “Aizputes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi” 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                 Juris Grasmanis  
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1. Pielikums  

Aizputes novada dome 

2019.gada 28.augusta 

Saistošajiem noteikumiem Nr.7 

 

Mirušo reģistrācijas grāmatas sadalījums 

 

Nr.

p.k 

Mirušā 

(vārds uzvārds) 

Apbedīšanas 

gads 

Vecums 

(dzimšanas 

dati) 

Apbedījuma 

Nr. 

Apbedīšanas pieteicējs Kapa vietas uzturētājs 

1.       

2.       

3.       
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2. pielikums  

Aizputes novada dome 

2019.gada 28.augusta 

Saistošajiem noteikumiem Nr.7 

 

Aizputes novada domes _______________________________________ kapsētas pārzinim 

 
 

________________________________________________ 
                                                                                                                            (kapavietas uzturētāja vārds, uzvārds/nosaukums)

  
 

____________________________________________________ 
(personas kods) 

 

_______________________________________________ 
(deklarētā dzīvesvieta) 

 

_________________________________________ 

(tālruņa numurs, e-pasts) 

 

 

 

IESNIEGUMS 

 
Lūdzu  piešķirt un ierādīt jaunu kapavietu vai saskaņot vietu esošā ģimenes kapavietā  

                (vajadzīgo pasvītrot), 

 apbedot mūsu piederīgo: 

 

 ________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

________________________________________________________________________ 

(apbedīšanas datums, laiks, kapsēta) 

 

Apbedīšanu veiks  _____________________________________________    

                                       (izpildītāja nosaukums un telefona Nr.) 

 

Apņemamies kapliču, blakus esošos laukumus, apkārtējos dzīvžogus, blakus esošos kapu 

laukumus nesapostīt un nepiedrazot, kā arī pēc ceremonijas savākt pie vārtiem noliktās eglītes 

un skujas no taciņām u.c. sēru ceremonijas dekorācijas. 

 

Uzņemamies visu atbildību par jebkurām pretenzijām no blakus esošo kapa vietu īpašniekiem, 

ja tādas rodas. 

20__. gada ____. ____________    ________________________ 

        (paraksts, paraksta atšifrējums)  
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Aizputes novada dome 

2019.gada 28.augusta 

Saistošajiem noteikumiem Nr.7 

 

 

Brīdinājuma zīmes paraugs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koka mietiņš (40 mm x 40 mm x 1000mm) ar ielaminētu plāksni un aktēšanas datumu 

(izmēri brīdinājuma zīmei milimetros).  


