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LATVIJAS REPUBLIKA 

PRIEKULES NOVADA DOME 
 

Reģ.Nr.90000031601, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālr. 63461006, fakss: 63461143 

e-pasts: dome@priekule.lv 

 

       APSTIPRINĀTI 

          ar Priekules novada domes  

30.09.2010. sēdes prot. Nr.16; 1.§ 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13 

 

 

Ar grozījumiem: 

31.05.2018. (protokols Nr.7, lēmuma Nr.243) 

 

 

Priekules novada atvērto un daļēji slēgto kapsētu  

uzturēšanas un darbības noteikumi 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta  

trešo daļu. 

 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1.1.Saistošie noteikumi „Priekules novada Kapsētu  apsaimniekošanas noteikumi”, turpmāk 

tekstā – Noteikumi, regulē kapsētu izveidošanas un uzturēšanas kārtību Priekules novadā. 

1.2.  Noteikumos lietotie termini: 

1.2.1. Kapsēta – īpaša teritorija, kas, kas plānota vai tiek izmantota mirušo apbedīšanai un ar 

to saistītiem  pasākumiem, tā var ietvert arī ēkas un citas būves. 

1.2.2. Atvērta kapsēta -kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas; 

1.2.3. Daļēji slēgta kapsēta - kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās; 

1.2.4. Kapavieta – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedīšanai 

un šīs teritorijas  labiekārtošanai, kopiņas izveidošanai un apzaļumošanai, krūmu sastādīšanai, 

soliņa novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai; 

1.2.5. Ģimenes kapa vieta – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kurā blakus izmantotai 

kapa vietai atrodas rezervētas kapa vietas apbedītā tuviniekiem; 

1.2.6.Kapsētu īpašnieks – juridiska persona, kura veic kapsētu apsaimniekošanu, pilda 

kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus, nodrošina šo noteikumu ievērošanu. 

(Priekules novadā kapsētu īpašnieks ir Priekules novada dome, jo visas kapsētu teritorijas ir 

pašvaldības īpašumā .) 

1.2.7. Kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai ierādīts zemes iecirknis kapsētā 

kapavietas (ģimenes kapavietas) izveidošanai un kopšanai;  

1.2.8. Kapsētas apsaimniekotājs – juridiska persona, kuram kapsētu īpašnieks uzdod veikt 

kapsētu apsaimniekošanu. 

1.2.9. Kapsētas pārzinis – persona, kuru izvirzījis kapu apsaimniekotājs, kas pilda kapsētu 

uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu. 
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1.2.10.Apbedīto reģistrs- kapsētā apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido mirušo 

reģistrācijas grāmata un apbedījumu vietu shēmas. 

1.2.11. Neuzraudzīta kapavieta – kapavieta, kura netiek kopta kopš apbedīšanas brīža vai, 

kas netiek kopta vismaz  piecus gadus pēc kārtas 

1.2.12. Virsapbedijuma kapavieta –  apbedījums, kas noteiktajā kārtībā tiek veiks uz jau 

esoša apbedījuma. 

1.2.13. Aktētā kapavieta – Priekules novadā daļēji slēgtajās kapsētās no jauna ierādīta 

kapavieta. 

1.2.16. Apbedījuma vieta – viena mirušā apbedīšanai nepieciešamā teritorija kapavietā. 

1.3. Priekules novada teritorijā kopumā atrodas 20 atvērtās kapsētas un 2 daļēji slēgtās 

kapsētas:  

1.3.1. Priekules novada domes īpašumā esošas:  

1.3.1.1. Atvērtās kapsētas: 

Lībju kapi – Priekules pilsētā ;  

Judu kapi – Priekules pagastā;  

Mazgramzdas kapi – Priekules pagastā; 

Stervēnu kapi – Priekules pagastā;  

Nodegu kapi – Priekules pagastā;  

Elku kapi – Priekules pagastā;  

Usaiķu kapi – Bunkas pagastā;  

Bunkas vecie kapi – Bunkas pagastā;  

Bunkas jaunie kapi – Bunkas pagastā;  

Pētera kapi – Bunkas pagastā;  

Krotes kapi – Bunkas pagastā;  

Vārtājas jaunie kapi – Bunkas pagastā; 

Kalētu kapi – Kalētu pagastā;  

Virgas kapi – Virgas pagastā;  

Paplakas kapi – Virgas pagastā;  

Purmsātu kapi – Virgas pagastā;  

Gramzdas kapi – Gramzdas pagastā;  

Aizvīķu kapi – Gramzdas pagastā;  

Smaižu kapi – Gramzdas pagastā;  

Dāmas kapi – Gramzdas pagastā.  

1.3.1.2. Daļēji slēgtās kapsētas:  

Mālkalna kapi- Priekules pilsētā;  

Svipstu kapi – Kalētu pagastā.” 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2018.) 

 

1.4. Saskaņā ar Priekules novada domes lēmumu kapsētas ierīkošanai  vai paplašināšanai tiek 

piešķirta pašvaldības īpašumā esoša zeme, reģistrējot zemesgrāmatā, norādot  zemes gabala 

izmantošanas veidu. 

1.5. Citu juridisku vai fizisku personu īpašumā esošās zemes, pēc viņu ierosinājuma, var tikt 

izmantotas kapsētu ierīkošanai, ja ir pieņemts Priekules novada Domes lēmums par kapsētas 

ierīkošanu šajās zemēs un ir saskaņots ar visām nepieciešamajām institūcijām. 

1.6. Kapsētu īpašnieks ir atbildīgs par kapsētas teritorijas reģistrēšanu Zemesgrāmatā un 

kapsētu apsaimniekošanu. 

1.7. Kapsētu īpašnieks var  uzdot kapsētu apsaimniekotājam veikt kapsētu apsaimniekošanu, 

pildīt kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus Priekules novada kapsētu 

teritorijā. 

1.8. Kapsētas statusu (atvērta, daļēji slēgta) nosaka vai maina Priekules novada dome. 

1.9. Priekules novadā Gramzdas, Virgas, Bunkas, Kalētu pagastos  par kapu apsaimniekošanu 

atbild  pagastu pārvaldes. 

Priekules pilsētā un pagastā kapsētu apsaimniekošana var tikt nodota apsaimniekotājam. 
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1.10. Kapu apsaimniekotājs un pārzinis savu darbību kapu saimniecības jomā veic saskaņā ar 

šiem noteikumiem, ievērojot Priekules novada domes lēmumus. 

1.11. Ja kapsēta vai tās daļa tiek slēgta, apbedīšana attiecīgajā teritorijā tiek pārtraukta. 

2. KAPSĒTU DARBA REŽĪMS 
2.1. Kapsētas atvērtas apmeklētājiem bez ierobežojumiem. 

2.2. Apbedīšanas iesnieguma noformēšana (pielikums Nr.1) notiek novada domes un pagastu 

pārvalžu darba laikā. 

2.3. Priekules novada kapsētās var tikt organizētas šādas mirušo atceres dienas – Kapu svētki, 

Svecīšu vakari, Mirušo piemiņas dienas. 

2.4. Par kapu svētku, piemiņas dienu organizēšanas dienām un  laikiem pasākuma organizētājs 

savlaicīgi informē un rakstiski saskaņo ar pagastu pārvaldēm un novada domi  , kā arī informē 

kapsētu pārziņus. 

3.  KAPSĒTU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 
 3.1. Priekules novada kapsētas apmeklētājiem, kapavietu  kopējiem  u.c. personām, kuras 

atrodas kapu  teritorijā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas 

īpašnieka, apsaimniekotāja vai pārziņa norādījumi. 

3.2. Bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētas tikai pieaugušo pavadībā, kuri 

uzņemas par viņiem atbildību. 

3.3. Kapsētās ir atļauts veikt kapa vietu labiekārtošanas darbus, izmantojot amatnieku 

pakalpojumus /kapakmeņu, pieminekļu, piemiņas plākšņu un kapu apmaļu uzstādīšanu, 

gravēšanu u.c./ , saskaņojot ar kapu uzraugu. 

3.4.  Kapsētās aizliegts: 

3.4.1.   pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, skrituļslidām, motocikliem u.tml.; 

3.4.2.   braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapsētas pārziņa atļauja; 

3.4.3.   sēdēt un kāpt uz kapa vietām; 

3.4.4.   ievest dzīvniekus; 

3.4.5.   piegružot kapsētas teritoriju un izmest atkritumus, nenorādītās vietās; izmest kapos 

līdzi atnestos sadzīves atkritumus; 

3.4.6.   ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās; 

3.4.7.   traucēt kapsētas apmeklētājus un apbedīšanas ceremoniju norisi; 

3.4.8.   jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt kapu zvanus,  solus un citu kapsētas aprīkojumu, 

ūdens ņemšanas vietas, visa veida stādījumus; 

3.4.9. patvaļīgi mainīt  ierādītās kapavietas teritorijas robežas; 

3.4.10. kurināt ugunskurus. 

4. KAPSĒTU ĪPAŠNIEKA, APSAIMNIEKOTĀJA PIENĀKUMI 
4.1. Kapsētu īpašnieks atbild par kapsētu teritorijas reģistrēšanu Zemesgrāmatā un kapsētu 

apsaimniekošanu. 

4.2. Kapsētas īpašniekam ir šādi pienākumi: 

4.2.1. veikt un finansēt  kapsētu paplašināšanu, ikdienas uzturēšanu,  jaunu kapsētu ierīkošanu 

un labiekārtošanu;  

4.2.2. saglabāt kapavietu vēsturisko inventarizāciju; 

4.2.3. nodrošināt kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši kultūrvēsturiskajām 

tradīcijām; 

4.2.4. nozīmēt kapsētas pārzini vai kapsētas apsaimniekotāju,  noteikt viņa tiesības un 

pienākumus; 

4.3. Kapsētas apsaimniekotājam ir šādi pienākumi: 

4.3.1.  nodrošināt un kontrolēt sanitāro normu un noteikumu ievērošanu; 

4.3.2. uzturēt un labiekārtot  kapsētu iekšējo ceļus un celiņus, koplietošanas laukumus, sētas 

un solus; 

4.3.3. kopt kapsētās esošos apstādījumus,  pļaut zālienu, veikt sanitārās koku cirtes, labiekārtot 

kapsētu žogus un vārtus, izvest atkritumus, nodrošināt ūdens ņemšanas vietas; 

4.3.4. veikt apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī nodrošināt šīs 

informācijas pieejamību. 

5. KAPSĒTAS PĀRZIŅA PIENĀKUMI 
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5.1. Kapsētas pārzinim ir šādi pienākumi: 

5.1.1. reģistrēt mirušo  - mirušo reģistrācijas grāmatā , ierādīt kapa vietu, saskaņot dienu un 

laiku mirušā apbedīšanas veikšanai;  

5.1.2 .iezīmēt mirušā kapa vietu kopējā kapsētas shēmā (brīvā formā); 

5.1.3. nospraust un ierādīt kapsētu sektorus un rindas; 

 /Attālumam starp iepriekšējā kapa stūriem to garajās malās jābūt 1 m, īsajās malās - 0,5 m; 

5.1.4. Ierādot kapavietas ievērot, ka celiņu platumam starp kapu vietām jābūt līdz 2 m, 

galveno  kapsētas ceļu platumam jābūt līdz 3 m;  

5.1.5. veikt kapavietas rakšanas uzraudzību un sekot līdzi kapa vietas sakārtošanai pēc 

apbedīšanas; 

 5.1.6. uzskaitīt un reģistrēt visas  apbedīšanas un apbedījumu vietas, nodrošināt šīs 

informācijas pieejamību;  

5.1.7.  ievērot un kontrolēt sanitārās normas un kapsētu izmantošanas noteikumus; 

5.1.8. pieprasīt no kapsētas īpašnieka nepieciešamos,  apbedīšanas piederumus un inventāru 

kapsētas kopšanai  -  saudzēt un saglabāt tos; 

5.1.9. plānot un koordinēt kapsētās notiekošās talkas; 

5.1.10. ziņot novada domei un policijai par kapsētā notikušajiem vandālisma un  huligānisma 

incidentiem, kapsētu lietošanas noteikumu pārkāpumiem. 

 

 

6. APBEDĪŠANAS KĀRTĪBA 
6.1. Kapavieta tiek piešķirta pamatojoties uz personas, kas veic apbedīšanu 

iesniegumu(Pielikums Nr.1) un  dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas apliecības kopiju, kas 

apliecināta ar dzimtsaraksta iestādes darbinieka parakstu un zīmogu. 

6.2. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un saskaņo iespējamo apbedīšanas laiku. 

6.3. Par gaidāmo apbedīšanu kapu apsaimniekotājs jāinformē ne vēlāk kā 48 stundas pirms 

apbedīšanas. Kapam jābūt izraktam un sagatavotam ne vēlāk kā vienu stundu pirms 

apbedīšanas ceremonijas sākuma. 

6.4. Mirušo apbedī atsevišķā kapā, tā garumam ir jābūt ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m, 

dziļumam līdz zārka vākam – 1,5 m. Apbedījot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot 

kapa dziļumu.  

Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 metra dziļumā. 

6.5. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1m līdz kokam un 0,3 m līdz piemineklim. 

6.6. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā vai jaunā 

ģimenes kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā . 

6.7. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvēlētas fiziskas 

vai juridiskas personas. 

6.8. Apbedīšanas (izvadīšanas) laikā tiek ievērota ceremoniālā kārtība, ievērojot reliģisko 

konfesiju tradīcijas, kā arī mirušo tuvinieku vēlmes. 

6.9. Apbedīšanu izdara ne agrāk kā 24 stundas pēc nāves iestāšanās brīža. Ja ir veikta mirušā 

ķermeņa pataloganatomiskā izmeklēšana vai tiesu medicīniskā izmeklēšana, šo termiņu var 

saīsināt. 

6.10. Mirstīgo atlieku pārvietošana kapos atļauta speciāli šādam mērķim paredzētos zārkos vai 

urnā.. 

6.11. Mirušā mirstīgo atlieku pārvešanu apbedīšanai citā vietā var atļaut Priekules novada 

dome izņēmuma gadījumos, ievērojot attiecīgos sanitāros noteikumus un novada domes, 

policijas un sanitārās iestādes pārstāvim klātesot. Apbedīšanas reģistrācijas grāmatā izdara 

attiecīgu ierakstu. 

6.12. Mirstīgo atlieku ekshumāciju pēc izmeklēšanas iestāžu pieprasījuma izdara Latvijas 

kriminālprocesa noteiktajā kārtībā, par to izdara ierakstu apbedīšanas reģistrā. Ar infekcijas 

slimību miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas, glabāšanas un apbedīšanas kārtība noteikta LR 

normatīvajos aktos. 

6.13. Kapsētā var tikt veidots speciāls sektors bezpiederīgo apbedīšanai. 
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6.14. Ja ir pagājuši 20 gadi kopš pēdējās apbedīšanas, kapu vietas īpašnieks var no jauna 

apglabāt savu tuvinieku agrāk ierādītajā kapavietā (veikt virsapbedījumu). Izdarot 

virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam. 

6.15. Ierādāmo kapavietu izmēri: 

Kapavieta Platums,m Garums, m Laukums, m2 

Kapavietas zārkiem 

Vienvietīga 1.75 3.0 5.25 

Divvietīga 2,5 3.0 7,5 

Trīsvietīga 4.0 3.0 12 

Četrvietīga 5 3 15 

Kapavietas urnām 

Vienvietīga 0.75 3.0 2.25 

Divvietīga 1.5 3.0 4.5 

Trīsvietīga 2.17 3.0 6.5 

7. KAPA VIETU KOPŠANA 
 7.1. Kapavietas uzturētāja pienākums ir viena gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot 

kapavietu un to pastāvīgi kopt. 

7.2. Kapavietas uzturētājs var kopt vai labiekārtot kapavietu pats vai arī noslēgt līgumu par 

kapavietas apsaimniekošanu ar juridisku vai fizisku personu. 

7.3. Kapavietu uzturētājam aizliegts: 

7.3.1. patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas; 

7.3.2. stādīt kapa vietās kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai vai kuru 

garums pēc izaugšanas pārsniedz 3 m; 

7.3.3. kapu vietās stādīt augstus un kuplus krūmājus, kas varētu traucēt blakus esošo kapu 

kopšanu. Krūmaugi, kas tiek audzēti kapu vietas teritorijas norobežošanai, nedrīkst būt 

augstāki par 0,7m, tos nedrīkst stādīt ārpus iezīmētās kapu vietas teritorijas un to zari nedrīkst 

sniegties pāri kapavietas robežām. 

7.3.4. ierīkot apbedījumu vietām apmales, kuru augstums pārsniedz   20 cm; 

7.3.5. bez kapsētas īpašnieka atļaujas izcirst kokus, kuru diametrs lielāks par 12 cm; 

7.3.6. bez saskaņošanas ar kapu pārzini kapsētā ievest vai izvest birstošus materiālus (grants, 

augsne u.c.), patvaļīgi pārvietot grunti kapsētā, mainīt kapa vietas atrašanās reljefu; 

7.3.7. kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiņus starp kapavietu rindām. 

7.4. Kapa aprīkojumu drīkst uzstādīt tikai ar kapavietas uzturētāja piekrišanu: 

7.4.1. Kapa aprīkojumam jābūt uzstādītam tā, lai varētu droši uzkopt kapu un netiktu bojāti 

blakus esošie kapi. 

7.4.2. Ja konstatē, ka kapu aprīkojums nav atbilstošs, kapa uzturētājs par to tiek brīdināts, 

norādot termiņu defekta novēršanai. 

7.5. Atkritumi pēc kapu kopšanas jānogādā kapu apsaimniekotāja norādītajās atkritumu 

izbēršanas vietās.  

7.5.1. Aizliegts veidot atkritumu kaudzes kapsētā nenorādītās vietās.  

7.5.2 .Kapos aizliegts izmest līdzatnestos sadzīves atkritumus. Visi būvatkritumi jāizved no 

kapu teritorijas. 

7.5.3. Atkritumus (sveču traukus, vāzes, stikla traukus, plastmasas pudeles) aizliegts mest  

nenorādītās vietās, bet tie jāliek speciāli tam paredzētajās vietās. 

8.ATBILDĪBA UN ADMINISTRATĪVĀ SODA PIEMĒROŠANA  

8.1. Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi. 

8.2. Ja kapu pārzinis konstatē šo noteikumu, vandālisma vai huligānisma pārkāpumus, tas 

nekavējoties ziņo apsaimniekotājam. Apsaimniekotājs sastāda aktu, kurā konstatē izdarītos 

pārkāpumus un ,vadoties pēc izdarītā pārkāpuma,  nodod policijai tālākai izmeklēšanai un 

apstākļu noskaidrošanai vai izsaka brīdinājumu pārkāpējam, ja to iespējams noskaidrot. 

8.3. Par kapu apgānīšanu un huligānismu tiek piemērota kriminālatbildība. 
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8.4. Soda naudu par šo noteikumu neievērošanu ir tiesīga piemērot Priekules novada domes 

administratīvā komisija, pēc izmeklēšanas Valsts Policijā un administratīvā protokola 

saņemšanas. 

9. KAPSĒTU IZVEIDOŠANAS UN UZTURĒŠANAS FINANSĒŠANAS AVOTI 
 9.1. Izdevumus Priekules novada kapsētu uzturēšanai (apsaimniekošanai) sedz no Priekules  

novada budžeta līdzekļiem. 

9.2. Kapsētu īpašniekam ir tiesības pieņemt ziedojumus kapu labiekārtošanai un uzturēšanai, 

par to sastādot ziedojuma līgumu un to reģistrējot domes grāmatvedībā. 

10.INFORMĀCIJAS  SNIEGŠANA 

10.1. Pēc pieprasījuma Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa, sagatavo izrakstu no 

pamatdokumenta - kapsētas mirušo reģistrācijas grāmatas. Minētajā izrakstā izdara ierakstu 

par katru kapavietā notikušo apbedījumu, norādot apbedīšanas gadu, apbedītā vārdu, uzvārdu 

un kapavietas uzturētāju. Izraksts no pamatdokumentiem var tikt izmantots gadījumos, kad 

nepieciešams apstiprināt faktus un pierādīt tiesības  - saistībā ar ģimenes kapavietu vai tajā 

apbedītajiem radiniekiem. 

11.Pārejas noteikumi 

11.1. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 

noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Priekules novada domes priekšsēdētāja                                                                     V.Jablonska 
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      PIELIKUMS 

       30.09.2010. Priekules novada kapsētu  

uzturēšanas un darbības noteikumiem 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

  

____________________________________ 

Vārds,uzvārds 

  

Pers.kods_____________________ 

Adrese ______________________ 

____________________________ 

Telefons _____________________ 

   

iesniegums  
Lūdzu atļaut apglabāt  _________________________________________________________ 

Vārds, uzvārds 

  

pilni gadi _______,  personas kods  ______________ ________________________________ 

  

_______________________________________________________________________kapos  

 

___________________________________________________________________kapa vietā. 

  

Iepriekšējie apbedījumi ________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________ 

  

Apliecinu, ka radiniekiem par apbedījumu pretenziju nebūs. 

  

Apbedīšana 20____.gada  ______ . ___________________________  plkst. ______________ 

  

Apbedīšanu veic______________________________________________________________ 

  

 

 

 

20____.gada ______ . __________________________ 

  

  

Paraksts: ____________________________________ 

 


