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Spēkā no 24.03.2010. 

 

Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 
 

Apstiprināti ar Olaines novada domes 

2010. gada 24. februāra sēdes lēmumu 

(2. prot., 11. p.).  

  

Olaines novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi 
 

Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas  

                                                                                           2. punktu, 21. panta 16. punktu, 

43. pantu. 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumos lietotie termini: 

1.1. kapsēta – teritorija, kura saskaņā ar pašvaldības lēmumu ierādīta mirušo 

apbedīšanai; 

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

1.3. slēgta kapsēta – kapsēta, kurās pēc slēgta kapsētas statusa noteikšanas mirušo 

apbedīšana ir aizliegta; 

1.4. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās; 

1.5. Pirmajā un Otrajā pasaules karā kritušo apbedījumi – kapsēta, piemiņas vieta, kur 

mirušo apbedīšana nenotiek; 

1.6. kapavieta (ģimenes kapavieta) – zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo 

apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai: kopiņas izveidošanai, apstādījumu 

ierīkošanai, soliņa un pieminekļa novietošanai; 

1.7. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas 

organizēšanai; 

1.8. kapavietas uzturētājs – fiziska persona, ar kuru noslēgts līgums par kapavietas 

nodošanu uzturēšanā uz noteiktu laiku; 

1.9. neuzraudzīta kapavieta – kapa vieta, kura netiek kopta kopš apbedīšanas brīža vai 

netiek kopta vismaz 3 gadus pēc kārtas; 

1.10. kapsētas apsaimniekotājs – juridiska persona, kura darbojas uz noslēgta 

līguma pamata ar Olaines novada pašvaldību. 

2. Olaines novada kapsētas ir Olaines pašvaldības īpašums, kas tiek uzturētas no 

pašvaldības budžeta un saņemtajiem maksas pakalpojumiem, kurus apstiprina Olaines 

novada dome. 

3. Kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu uzrauga un kontrolē kapsētas 

apsaimniekotājs.  
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4. Ar kapsētas apsaimniekotāju saskaņojama kapakmeņu, pieminekļu un piemiņas 

plākšņu uzstādīšana kapsētās, kapavietu labiekārtošana. 

 

II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi 

 

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

atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, kā arī jāievēro šie noteikumi un kapu 

apsaimniekotāja norādījumi. Bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētas 

tikai pieaugušo pavadībā, kuri uzņemas par viņiem atbildību. 

6. Apmeklētājiem kapsētās aizliegts: 

6.1. ievest dzīvniekus; 

6.2. slēpot, braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām, motocikliem; 

6.3. braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad izsniegta speciāla atļauja; 

6.4. dedzināt atkritumus, kā arī piesārņot celiņus un kapsētai piegulošo teritoriju; 

6.5. stādīt kokus un krūmus apbedīšanai paredzētajās vietās bez apsaimniekotāja  

      atļaujas; 

6.6. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās; 

6.7. tirgoties; 

6.8. postīt kapsētu aprīkojumu (sētas, solus, ēkas, pieminekļus, piemiņas plāksnes 

u. c.) un stādījumus. 

 

III. Kapavietu uzturētāju tiesības 

 

7.  Kapavietas uzturētājam saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesības būt apglabātam 

ģimenes kapavietā, kā arī apbedīt tur savus piederīgos. 

8. Ģimenes kapavietu uzturēšanas tiesības tiek piešķirtas uz mūžu. 

9. Kapavietas uzturēšanas tiesības zaudē spēku, ja: 

         9.1. uzturētājs rakstiski atsakās no kapavietas uzturēšanas; 

  9.2. kapavieta atbrīvota, izdarot pārapbedīšanu; 

  9.3. nepiesakās neviens kapavietas uzturēšanas tiesību mantinieks; 

  9.4. kapa vieta tiek atzīta par neuzraudzītu. 

 

IV. Kapu kopšana un administratīvā atbildība 

 

10. Kapavietu uzturētāji kapus var kopt paši vai arī slēgt līgumu ar fizisku vai juridisku    

       personu par kapu kopšanu. 

11. Apstādījumi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst  

        stādīt aiz kapavietas robežām. 

12. Bez kapu apsaimniekotāja atļaujas aizliegts izcirst kokus, kuru diametrs lielāks par 

12 cm. 

13. Kapavietas nožogošanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus (šīferi, skārdu, 

 ķieģeļus u. c.). 

14. Kapavietas uzturētāja pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot 

 kapavietu un to regulāri kopt. 

15. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās 

 uzstādītās ierobežotās savāktuvēs vai kaudzēs. Aizliegts veidot atkritumu kaudzes 

 tam neparedzētās vietās. 

16. Piemiņas plākšņu, kapakmeņu uzstādīšana jāsaskaņo ar kapu apsaimniekotāju. 

17. Aizliegts bez kapu apsaimniekotāja atļaujas restaurēt vai izvest no kapsētas

 pieminekļus vai to elementus (kultūrvēsturiskos). 
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18. Neuzturētās rezervētās kapu vietas, kuras netiek koptas trīs gadus pēc kārtas un netiek 

sakoptas pēc kapsētas apsaimniekotāja brīdinājuma, atzīst par brīvām, par ko sastāda 

aktu un izdara atzīmi kapu grāmatā. 

19. Jaunus apbedījumus kapavietās var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Ja apbedī 

 neidentificētu līķi, kapavieta tiek saglabāta 15 gadus. 

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

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

 

VI. Apbedīšanas kārtība un pakalpojumi 

 

21. Kapavieta tiek piešķirta, pamatojoties uz Dzimtsarakstu nodaļas izdotu miršanas

 apliecību vai izziņu. 

22. Kapu apsaimniekotājs ierāda kapavietu un vienojas ar tuviniekiem par apbedīšanas 

 laiku un nepieciešamajiem pakalpojumiem. 

23. Mirušo apbedī atsevišķā kapā, tā garumam ir jābūt ne mazākam par 3 m, platumam – 

1,5 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.  

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

24. Ierādāmo kapavietu izmēri: 

vienvietīga kapavieta – platums 1,75 m, garums 3 m, laukums 5,25 m2; 

divvietīga kapavieta – platums 2,5 m, garums 3 m, laukums 7,5 m2; 

trīsvietīga kapavieta – platums 3 m, garums 3 m, laukums 9 m2; 

četrvietīga kapavieta – platums 4 m, garums 3 m, laukums 12 m2. 

Lielāka skaita kapavietām garums 3 m, platums + 1 metrs par katru nākamo vietu. 

25. Ierādāmais izmērs urnas apbedīšanai – platums 1 m, garums 3 m, laukums 3 m2. 

26. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ne agrāk kā 

 gadu pēc apbedīšanas brīža, saskaņojot to ar kapsētas apsaimniekotāju. 

27. Kapliču izmanto sēru pasākumiem mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. 

 Kapliču drīkst apmeklēt tikai ar kapu apsaimniekotāja atļauju. Pārējā laikā kapliča ir

 slēgta. 

28. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētā sniedz bēru rīkotāja izvēlēta 

 apbedīšanas firma. 

29. Izdevumus par apbedīšanas pakalpojumiem samaksā mirušā piederīgie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


