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ar Stopiņu novada domes 25.04.2018.
sēdes lēmumu (protokols Nr.24, p.2.2)

“Stopiņu novada pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”
Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Stopiņu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapsētu iekšējās kārtības
noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču
izmantošanas kārtību.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana, brīdinājuma
zīmes uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu sastādīšana;
2.2. aktēta kapavieta – noteiktā kārtībā par nekoptu atzīta kapavieta;
2.3. apbedījums – miruša cilvēka (turpmāk – mirušais) vai urnas ar kremēta mirušā pelniem
apbedīšana kapavietā;
2.4. apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājs – persona, kura organizē mirušā apbedīšanu;
2.5. apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs – komersants, kurš organizē mirušā apbedīšanu
pasūtītāja interesēs;
2.6. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;
2.7. bezpiederīgais mirušais – mirušais cilvēks, kuram nav laulātā, radinieku vai citu personu,
kuras organizē mirušā apbedīšanu;
2.8. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī izveidotās kapavietās (piem., ģimenes
kapavietās), bet jaunu kapavietu ierādīšana ir ierobežota;
2.9. ģimenes kapavieta - noteikta lieluma zemes teritorija kapsētā mirušo apbedīšanai,
kapavietas izveidošanai un kopšanai, kapu aprīkojumu uzstādīšanai, kurā paredzēts apbedīt
ģimenes, dzimtas piederīgos.
2.10.
kapavieta – noteikta lieluma zemes teritorija kapsētā mirušo apbedīšanai, kapavietas
izveidošanai un kopšanai, kapu aprīkojumu uzstādīšanai;
2.11.
kapsēta – īpaša teritorija, kas ar pašvaldības lēmumu ierādīta mirušo apbedīšanai;
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2.12.
kapavietas uzturētājs – fiziska persona, ar kuru noslēgts līgums par zemesgabala
uzturēšanu kapavietas, ģimenes kapavietas izveidošanai un uzturēšanai;
2.13.
kapavietu komisija – Stopiņu novada domes izveidota komisija, kas nodrošina
nekoptas kapavietas aktēšanu, pieņem lēmumu par kapavietas paplašināšanu uz piegulošās
brīvās zemes (teritorijas) rēķina un pieņem citus lēmumus savas kompetences ietvaros;
2.14.
kapavietai piegulošā brīvā zeme (teritorija) – ārpus kapavietas esoša zeme
(teritorija), kurā nevar ierādīt jaunu kapavietu, kura nav nepieciešama kapsētas
infrastruktūras izveidošanai vai uzturēšanai un par kuru kapavietu komisija ir pieņēmusi
lēmumu par kapavietas paplašināšanu uz piegulošās brīvās zemes (teritorijas) rēķina ar
tiesībām apbedīt pievienotajā teritorijā, ja kapsētā veikta kapavietu inventarizācija;
2.15.
kapavietas aprīkojums – kapavietā uzstādīta piemiņas zīme, piemineklis, soliņš,
apmales, sēta u.tml.;
2.16.
kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas
norisei;
2.17.
kapsētas pārvaldnieks – darbinieks, kurš pilda kapsētas uzturēšanas pienākumu;
2.18.
mirušais – iezārkots miris cilvēks vai urna ar mirušā pelniem;
2.19.
slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;
2.20.
virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā
apbedījuma.
3. Pašvaldības kapsēta ir paredzēta mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā, apbedīšanai, izņemot šādus gadījumus:
3.1. Jau izveidotā ģimenes kapavietā ir iespējama citu personu apbedīšana, ja kapavietas
uzturētājs ir piekritis citas personas apbedīšanai un kapavietas uzturētājs ir saņēmis Stopiņu
novada domes pilnvarotā darbinieka atļauju citas personas apbedīšanai jau izveidotajā
ģimenes kapavietā. Iepriekš piešķirtā un izveidotā ģimenes kapavietā atļauts apbedīt mirušo
neatkarīgi no tā pēdējās deklarētās dzīvesvietas.
3.2. Mirušo apbedīšanai, kuru deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Stopiņu novada administratīvajā
teritorijā, bet pēdējā deklarētā dzīvesvieta pamatotu iemeslu dēļ ir mainīta un persona ir
deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Par pamatotu iemeslu šo noteikumu
izpratnē uzskatāms: personas saslimšana un ārstēšanās ārstniecības iestādē citas pašvaldības
administratīvajā teritorijā; persona saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Šādos gadījumos saskaņā ar
mirušās personas radinieka (laulātais, vecāki vai bērni) vai citu personu, kura organizē mirušā
apbedīšanu iesniegumu un Sociālā dienesta vai citas kompetentas institūcijas atzinumu,
mirušo ir tiesības apbedīt Stopiņu novada valdījumā esošajā kapsētā. Šī punkta nosacījumi nav
piemērojami bezpiederīgā mirušā cilvēka apbedīšanas gadījumos.
3.3. Bezpiederīgo mirušo cilvēku apbedīšanai, kuri ir atrasti Stopiņu novada administratīvajā
teritorijā – anonīmas personas un arī personas, kuras ir identificējamas (zināms vārds,
uzvārds).
4. Saistošie noteikumi ir obligāti un saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā.
5. Lēmumu par kapsētas ierīkošanu pieņem Stopiņu novada dome, vienlaicīgi piešķirot kapsētas ierīkošanai
pašvaldības īpašumā esoša zemes dabas pamatnes teritoriju, kas tiek reģistrēta Zemesgrāmatā, norādot to
izmantošanas veidu.
6. Pašvaldības valdījumā esoša kapsēta ir pieejama visām konfesijām.
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7. Kapsētas statusu maiņu - kapsētas daļēju slēgšanu, slēgšanu vai slēgšanu likvidācijai, kā arī noteikt īpašu
statusu kapavietai, kapsētas daļai vai sektoram, ja šādam lēmumam ir pamatojums, var noteikt tikai
Stopiņu novada dome ar savu lēmumu.
8. Kapavietu uzskaites pamatdokumenti ir mirušo reģistrācijas grāmata, līgumi par kapavietas uzturēšanu un
elektroniskā datubāze “Nekropole”.
II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi
9. Apmeklētājiem kapsētu teritorijas ir atvērtas:
9.1. vasaras periodā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) - no plkst.7.00 līdz plkst.22.00;
9.2. ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) - no plkst.9.00 līdz 19.00
10. Pirmdienās, svētdienās un svētku dienās kapsētā apbedīšana nenotiek.
11. Autotransporta atrašanās kapsētas teritorijā ir atļauta noteiktajā kapsētas darba laikā.
12. Kapsētu darbiniekiem darba laikā līdzi jābūt Stopiņu novada domes izsniegtai apliecībai, kurā norādīts vārds,
uzvārds un ieņemamais amats.
13. Kapsētās aizliegts:
13.1.
13.2.

uzturēties pirms un pēc to slēgšanas;
rakt, ņemt smiltis un zemi kapsētu un to aizsargjoslu teritorijās (izņemot kapavietu

uzturēšanai piegādāto materiālu);
13.3.

piesārņot kapsētas teritoriju, ceļu, celiņus un apstādījumus;

13.4.

dedzināt atkritumus;

13.5.

veidot atkritumu kaudzes vietās, kas nav tam paredzētas;

13.6.

apbedīšanai atvēlētās vietās stādīt kokus, kuri izaug augstumā virs 1,70m;

13.7.
13.8.

ievest kapsētas teritorijā dzīvniekus;
postīt kapsētas aprīkojumu (sētas, ēkas, sūkņus, solus, krustus, pieminekļus utt.) un

inventāru;
13.9.

traucēt bēru ceremonijas norisi;

13.10.

traucēt kapraču darbu;

13.11.

braukt ar transportlīdzekli kapsētas teritorijā bēru ceremonijas laikā (izņemot

operatīvos transportlīdzekļus, neatliekamās medicīniskās palīdzības un Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta transportlīdzekļus);
13.12.

slēpot, braukt ar velosipēdiem, mopēdiem, motocikliem, kvadracikliem, citiem

motorizētiem transportlīdzekļiem vai iebraukt ar transportlīdzekli, izņemot:
13.12.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas pārvaldnieka atļauja;
13.12.2. policijas operatīvos transportlīdzekļus, neatliekamās medicīniskās palīdzības un
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļus;
13.12.3. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētos transportlīdzekļus;
13.12.4. personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, uzrādot apliecību;
13.13.

Lietot alkoholu un klāt bēru mielastu.

14. Kapsētās transportēt mirušos atļauts tikai specializētos transportlīdzekļos.
15. Bērni līdz 14 gadu vecumam kapsētu drīkst apmeklēt tikai pieaugušo pavadībā, kuri uzņemas par viņiem
atbildību.
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16.

Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu uzturētājam, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem, apbedīšanas
pakalpojumu sniedzējiem u.c. personām, kuras atrodas kapsētas teritorijā, jāuzvedas godbijīgi, kā arī
jāievēro šie noteikumi, kā arī citus kapsētas īpašnieka un pārvaldnieka norādījumi.
III. Kapavietas piešķiršanas kārtība

17. Kapavietas uzturētājs iegūst kapavietas uzturēšanas tiesības, noslēdzot kapavietas uzturēšanas līgumu
(1.pielikums) ar kapsētas īpašnieku. Līgumu slēdz - Stopiņu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā
Klientu apkalpošanas centrā.
18. Kapavietu piešķir un ierāda, un kapavietas uzturēšanas līgumu noslēdz, pamatojoties uz:
18.1.

Personas iesniegumu Stopiņu novada domei par kapavietas ierādīšanu (3.pielikums);

18.2.

dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

18.3.

notariāli apliecinātu pilnvarojumu ģimenes vai dzimtas kapavietas uzturēšanas tiesību

pārņemšanu;
18.4.

kapavietas piešķiršanas apliecinošu ierakstu mirušo reģistrācijas grāmatā vai cita šī

fakta dokumentālu apstiprinājumu.
19. Kapavietas izmēri kapsētās:
Kapavieta

Vienvietīga
Divvietīga
Trīsvietīga

Platums,
m

Garums, m

Laukums, m2

1,75
2,80
3,0

3,0
3,0
3,0

5.25
8,4
9,0

20. Lai saņemtu atļauju mirušās personas apbedīšanai jau izveidotā kapavietā, personai Stopiņu novada domē
jāiesniedz iesniegums (4.pielikums).
21. Pamatojoties uz 18.punktā iesniegtajiem dokumentiem, Stopiņu novada domes atbildīgais darbinieks,
izvērtējot situāciju:
21.1.

piešķir jaunu kapavietu vai

21.2.

izveidotā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu,

izsniedz kapavietas uzturētājam atļauju apbedīt mirušo, vai
21.3.

ja izveidotajā ģimenes kapavietā nav brīvas vietas un/vai nevar veikt virsapbedījumu -

lemj par jaunas kapavietas piešķiršanu. Jaunu kapavietu piešķir,

ievērojot šo saistošo

noteikumu 23.punkta nosacījumu, pamatojoties uz personas rakstveida iesniegumu par
kapavietas piešķiršanu kapsētā un, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi
Stopiņu novada administratīvā teritorijā.
22. 21.punktā piešķirtās kapavietas ierāda kapsētas pārvaldnieks.
23. Kapsētas pārvaldnieks apseko kapavietu un sniedz atzinumu par konstatēto faktu, vai kapavietā ir brīva
vieta un vai var veikt virsapbedījumu.
24. Personai, kura uzņēmusies veikt apbedīšanu, bet kura nav mirušā laulātais vai radinieks, kapsētā piešķir un
ierāda tikai apbedījumam nepieciešamo kapavietu skaitu, noslēdzot ar viņu kapavietas uzturēšanas līgumu.
25. Kapavietu komisija, pamatojoties uz kapavietas uzturētāja iesniegumu, var pieņemt lēmumu par kapavietas
paplašināšanu apbedījuma veikšanai, izmantojot kapavietai piegulošo aktēto kapavietu (teritoriju). Lēmums
ir līguma par kapavietas uzturēšanu (1.pielikums) neatņemama sastāvdaļa.
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26. Kapavietas uzturēšanas tiesības izbeidzas un kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja:
26.1.

kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;

26.2.

piecu gadu laikā pēc kapavietas uzturētāja nāves nav pieteicies neviens kapavietas

uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmējs;
26.3.

kapavieta piecus gadus ir atzīta par nekoptu saskaņā ar šo saistošo noteikumu VIII

nodaļu;
26.4.

kapavietas uzturētājs rakstveidā atsakās no kapavietas uzturēšanas tiesībām, kā arī no

kapavietā uzstādītā viņam piederošā kapavietas aprīkojuma un 60 dienu laikā pie kapsētas
pārvaldnieka nepiesakās neviens kapavietas uzturētāja saistību pārņēmējs.
27. Kapavietu var ierādīt un piešķirt citam kapavietas uzturētājam šo saistošo noteikumu:
27.1.
27.2.

26.1. apakšpunktā minētajā gadījumā;
26.2., 26.3. un 26.4. apakšpunktā minētajā gadījumā, ievērojot šo saistošo noteikumu

28.punkta nosacījumus.
28. Aktētu kapavietu var piešķirt un ierādīt kapavietas uzturētājam, kura uzturēšanā nodotajā kapavietā nav
brīvas vietas un nevar veikt virsapbedījumu.
29. Aktētu kapavietu piešķir Kapavietu komisija un ierāda kapsētas pārvaldnieks, noslēdzot ar kapavietas
uzturētāju, kuram uzturēšanā jau ir nodota kapavieta kapsētā, līgumu par aktētas kapavietas uzturēšanu
(2.pielikums), pamatojoties uz kapavietas uzturētāja iesniegumu par aktētas kapavietas piešķiršanu, kam
pievienota dzimtsarakstu nodaļas izsniegta miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
30. Kapavietas uzturēšanas līgumu kapavietas uzturētāja nāves gadījumā, ja līgumā par kapavietas uzturēšanu
nav norādīts kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmējs, var noslēgt ar kapavietas uzturētāja
laulāto, radinieku vai ar kapavietā apbedītā mirušā laulāto vai radinieku.
31. Ja par kapavietas uzturēšanas tiesību iegūšanu piederīgie nevar vienoties, priekšroka ir pirmajam
(kapavietas uzturētāja laulātajam, radiniekam vai kapavietā apbedītā mirušā laulātajam vai radiniekam),
kurš iesniedzis Stopiņu novada domē rakstveida iesniegumu par kapavietas uzturēšanas tiesību
pārņemšanu.
32. Ja persona atsakās no kapavietas uzturēšanas, priekšroka ir pirmajam (kapavietas uzturētāja laulātajam,
radiniekam vai kapavietā apbedītā mirušā laulātajam vai radiniekam), kurš iesniedzis Stopiņu novada domē
rakstveida iesniegumu par kapavietas uzturēšanas tiesību pārņemšanu.
IV. Apbedīšanas kārtība
33. Apbedīšanu vai urnas novietošanu organizē attiecīgi kapavietas uzturētājs, mirušās personas radinieki vai
pasūtītāja izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, par to informējot kapsētas pārvaldnieku ne vēlāk kā
48 stundas pirms apbedīšanas. Kapsētas pārvaldnieks ierāda kapavietu un vienojoties nosaka kapa rakšanas
un apbedīšanas laiku. Kapa rakšanas darbus drīkst veikt tikai apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs.
Apbedīšana notiek katru dienu, atbilstoši noteikumu II.nodaļā minētajam kapsētu darba režīmam.
Izņēmuma gadījumos, vienojoties ar kapsētas pārvaldnieku, var noteikt citu laiku.
34. Mirušos, kuriem nav radinieku, apbedī atsevišķā sektorā, vai atsevišķā kapu rindā.
35. Mirušais tiek apbedīts zārkā, bet kremācijas gadījumā – urnā.
36. Katru mirušo apbedī atsevišķā kapā. Kapa garumam jāatbilst zārka izmēriem attālumam starp kapu kopiņām
to garajās malās jābūt 1,0 m, īsajās – 0,5 m; kapu garumam – ne mazākam kā 2,0 m; dziļumam – 1,5 m
līdz zārka vākam; platumam 1,0 m. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.
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37. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam. Aizliegts veikt otro
virsapbedījumu vienā kapā.
38. Kaps nedrīkst atrasties tuvāk par 0,3 m no kapa pieminekļa un tuvāk par 1.00 m no koka.
39. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā kapavietā, jaunā kapavietā. Urna ar mirušā
pelniem jāierok 1,0 m dziļumā, ir pieļaujama vairāku urnu vienlaicīga apglabāšana vienā kapavietā.
40. Virsapbedījumus, mirušo apbedot zārkā, var izdarīt 20 gadus pēc apbedījuma. Atsevišķos gadījumos,
saskaņojot ar Veselības inspekciju, šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem.
41. Personai, kura vēlas pārapbedīt mirstīgās atliekas, Stopiņu novada domē jāiesniedz kapavietas uzturētāja
iesniegums un Veselības inspekcijas atļaujas. Kapavietu pēc mirstīgo atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina.
42. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kura organizē mirušā pārapbedīšanu.
43. Mirstīgo atlieku ekshumāciju organizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas
pārvaldnieku.
44. Kapsētas pārvaldniekam, pamatojoties uz likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas reliģiskās organizācijas
garīgā personāla (arhibīskaps, mācītājs, priesteris, rabīns u.c.) lūgumu, ir tiesības noteikt īpašus
nosacījumus apbedīšanas kārtībai kapsētā, ņemot vērā attiecīgās reliģiskās organizācijas mācību un
dogmatiku, kā arī kulta tradīcijas.
V. Kapličas izmantošana
45. Ulbrokas meža kapu kapličas maksas pakalpojumu cenas nosaka Stopiņu novada dome.
46. Kapliču (mirušā novietošanai pirms apbedīšanas un bēru, atvadu ceremonijas norisei) apbedīšanas
pakalpojumu pasūtītājam nodod lietošanā (izmantošanai bēru ceremonijas vajadzībām) kapsētas
pārvaldnieks.
47. Mirušo, kas novietots kapličā līdz apbedīšanas brīdim, piederīgie drīkst apmeklēt darba laikā, vienojoties ar
kapsētas pārvaldnieku. Pārējā laikā kapliča ir slēgta.
48. Atvadu ceremonijas ilgums kapličā tiek noteikts, vienojoties apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājam un
kapsētas pārvaldniekam, bet ne ilgāk kā 2 stundas.

VI. Bezpiederīgo mirušo apbedīšanas kārtība
49. Stopiņu novada dome kapsētā izveido īpašu sektoru bezpiederīgo mirušo apbedīšanai.
50. Bezpiederīgo mirušo apbedī zārkā.
51. Bezpiederīgo mirušo apbedīšanu nodrošina normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā izraudzīts
apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs. Labiekārtošanu (piemiņas zīmes uzstādīšana, kapa kopiņas planēšana)
organizē kapu pārvaldnieks.
52. Bezpiederīgā mirušā kapavieta tiek saglabāta 15 gadus. Pēc minētā termiņa beigām bezpiederīgā mirušā
kapavietu nolīdzina un Kapavietu komisija lemj par virsapbedījumu veikšanu atbilstoši šo saistošo noteikumu
nosacījumiem.
53. Ja ir pieteikušies mirušā, kurš atzīts par bezpiederīgo mirušo, laulātais, radinieki vai persona, kura vēlas
organizēt mirušā pārapbedīšanu, viņiem ir pienākums, ja pašvaldība pieprasa:
53.1.

atlīdzināt pašvaldībai izdevumus, kas radušies, organizējot bezpiederīgā mirušā

apbedīšanu;
53.2.

noslēgt līgumu par kapavietas uzturēšanu (1.pielikums).
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VII. Kapavietas kopšana un uzturēšana
54. Kapavietas uzturētājam ir pienākums:
54.1.

noslēgt ar Stopiņu novada domi līgumu par kapavietas uzturēšanu (1.pielikums),

norādot personu, kura būs kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmēja. Līgumu
slēdz - Stopiņu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā;
54.2.

kapavietas uzturētājs var kopt kapavietu pats vai noslēgt līgumu ar juridisku vai fizisku

personu par kapavietas izveidošanu un kopšanu;
54.3.

trīs kalendāro mēnešu laikā pēc apbedīšanas sakopt kapavietu (novākt ziedus,

vainagus, zarus, izveidot kapa kopiņu u.tml.);
54.4.

gada laikā pēc apbedīšanas atbilstoši noteiktām vajadzībām un tradīcijām labiekārtot

kapavietu (uzstādīt piemiņas zīmi, pieminekli, soliņu, izveidot kapavietu norobežojošu
dzīvžogu, sētiņu u.tml.);
54.5.

regulāri kopt un labiekārtot ierādīto kapavietas teritoriju (novākt kritušās lapas, zarus,

gružus u.c. atkritumus, nopļaut zāli, iznīcināt koku un krūmu sējeņus, uzturēt kapavietas
aprīkojumu u.tml.);
54.6.

regulāri apgriezt kapavietas dzīvžogu līdz 0,7 m augstumam;

54.7.

kapavietas kopšanas laikā radušos atkritumus nogādāt atkritumiem paredzētā vietā;

54.8.

pirms apbedījuma veikšanas atbrīvot apbedījuma vietu no kapavietā uzstādītā

aprīkojuma;
54.9.

izbeidzot kapavietas uzturēšanas tiesības, atbrīvot kapavietu no uzturētāja uzstādītā

kapavietas aprīkojuma;
54.10.

pieņemt lēmumu, kuras personas atļauj apbedīt piešķirtajā kapavietā, ģimenes

kapavietā.
55. Kapavietas uzturētājam aizliegts:
55.1.

patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas;

55.2.

izmantot blakus esošās kapavietas teritoriju mehānismu, materiālu, atkritumu u.tml.

novietošanai;
55.3.

Kapavietā stādīt augstus un kuplus krūmājus u.c. augus, kas varētu traucēt blakus

esošo kapu kopšanu;
55.4.

Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 80 cm, tos nedrīkst stādīt aiz

iezīmētajām kapavietu teritorijām;
55.5.

Bez kapsētas īpašnieka vai uzturētāja atļaujas izcirst kokus, kuru celma caurmērs ir

lielāks par 20 cm. Atļauju koku izciršanai izsniedz Stopiņu novada būvvalde.
55.6.

Kapavietas teritorijas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot neatbilstošus

materiālus (skārdu, šīferi, plastmasas un citus nepiemērotus materiālus);
55.7.

Kapavietas teritorijas apmales, kas norobežo ierādīto kapu teritoriju, nedrīkst pārsniegt

20 cm augstumu.
56. Restaurēt vai izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai kapavietas uzturētāja klātbūtnē.
57. Kapa aprīkojumam jābūt uzstādītam tā, lai varētu droši uzkopt kapu un netiktu traucēti blakus esošie kapi.
58. Aprīkojuma pamatam jānodrošina veidojuma stabilitāte, rokot bedri blakus kapavietā.
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59. Lai garantētu apmeklētāju drošību pret aprīkojuma apgāšanos, kapavietas uzturētājam reizi gadā
jāpārbauda tā stabilitāte un pamanītie defekti nekavējoties jānovērš.
60. Pabeidzot kapavietas aprīkojuma montāžu, jānovāc visi būvatkritumi un tie jāizved uz speciāli norādītām
atkritumu izgāztuvēm.
VIII. Nekoptas kapavietas aktēšana
61. Reizi gadā (laika periodā no 01.jūlija līdz 31.augustam) Kapavietu komisija apseko nekoptās kapavietas,
sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar brīdinājuma zīmi. Pie kapsētas ieejas uz
informācijas stenda izvieto brīdinājuma zīmes paraugu un kontaktinformāciju, kur vērsties, redzot šādu zīmi
uzturētajā kapavietā.
62. Ja kapavietas uzturētājs ir zināms, Kapavietu komisija šo saistošo noteikumu 61.punktā minēto aktu,
brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu un uzaicinājumu trīs mēnešu laikā
no brīdinājuma saņemšanas dienas sakopt kapavietu un ierasties Stopiņu novada domē nosūta kapavietas
uzturētājam.
63. Ja Kapavietu komisija ir sastādījusi šo saistošo noteikumu 61.punktā minēto aktu un nav iespējams
identificēt kapavietas uzturētāju, Kapavietu komisija kapos pie publiski pieejamā informācijas dēļa un
Stopiņu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.stopini.lv ievieto sludinājumu par nekoptu kapavietu, norādot
kapsētu, kurā atrodas aktētā kapavieta, sektoru, rindu, kā arī brīdinājumu par iespējamo kapavietas
uzturēšanas tiesību pārtraukšanu un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai
piecu gadu laikā sakopt kapavietu un ierasties Stopiņu novada domē.
64. Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona šo saistošo noteikumu 61.punktā minētā akta
sastādīšanas piecu gadu laikā nesakopj kapavietu un neierodas Stopiņu novada domē, līgums par
kapavietas uzturēšanu tiek izbeigts.
65. Ja līgums par kapavietas uzturēšanu ir izbeigts, pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 64.punktu un
26.2.apakšpunktu, persona var lūgt atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, iesniedzot iesniegumu Stopiņu
novada domei, izņemot gadījumu, ja ir noslēgts jauns līgums par kapavietas uzturēšanu ar citu kapavietas
uzturētāju un kapavietā ir veikts virsapbedījums. Personai, kura vēlas atjaunot kapavietas uzturēšanas
tiesības, ir pienākums:
65.1.

sakopt kapavietu (novākt kritušās lapas, zarus, gružus u.c. atkritumus, nopļaut zāli,

iznīcināt koku un krūmu sējeņus u.tml.);
65.2.

noslēgt jaunu līgumu par esošās kapavietas uzturēšanu.

IX. Kapsētas īpašnieka vai pārvaldnieka pienākumi
66. Kapsētas īpašnieka vai pārvaldnieka pienākums ir nodrošināt:
66.1.

kapsētas kapličas un instrumentu noliktavas, koplietošanas laukuma, iekšējo ceļu un

celiņu, sētu, inventāru, aku un sūkņu uzturēšanu, ārpus kapavietu teritorijām esošo koku un
apstādījumu kopšanu, teritorijas labiekārtošanu un atkritumu izvešanu;
66.2.

kapsētas paplašināšanu un arhitektūras izveidošanu atbilstoši izstrādātajam projektam;

66.3.

sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā atbilstoši noslēgtajiem uzturēšanas

līgumiem;
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66.4.

apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas pieejamību un nodošanu

pašvaldības arhīvā. Apbedīšanas un apbedījumu vietu uzskaites pamatdokumenti ir
Apbedījumu reģistrācijas grāmatas, kurās jāizdara ieraksts par katru kapsētā notikušo
apbedīšanu, un datu ievade publiski pieejamā datu bāzē “Nekropole”;
66.5.

sanitāro normu un noteikumu ievērošanu kapsētas darbībā.

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
67. Kapavietu komisijas lēmumu var apstrīdēt Stopiņu novada domē. Stopiņu novada domes lēmumu likumā
noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
XI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu
izpildes kontrole
68. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie atbildības atbilstoši Stopiņu
novada Sabiedriskās kārtības noteikumiem.
69. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus ir tiesīga Stopiņu
novada pašvaldības policija normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
XII. Noslēguma jautājumi
70. Atzīt par spēku zaudējušiem Stopiņu novada domes 2008.gada 23.janvāra saistošos noteikumus Nr.3/08
“Stopiņu novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumi” (apstiprināti ar Stopiņu novada
domes 23.01.2008. lēmumu, prot. Nr. 74).
71. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Stopiņu novada domes informatīvajā izdevumā
“Tēvzemīte”.

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

V.Paulāne
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1.pielikums
Stopiņu novada domes 2018.gada 25.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/18
“Stopiņu novada pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”

Līgums Nr.______ par kapavietas uzturēšanu

Stopiņu novadā

20____.gada ______________

Stopiņu novada domes

(kapsētas nosaukums)
kapsētas
pārvaldnieks

(turpmāk – kapsētas pārvaldnieks), no vienas puses,

( vārds, uzvārds)
un kapavietas uzturētājs

, personas kods __________ – __________

(vārds, uzvārds)
(turpmāk – uzturētājs), no otras puses, turpmāk līgumā sauktas – puses, savstarpēji vienojoties, bez
maldības, spaidiem un viltus noslēdz šāda satura līgumu, kas ir saistošs pušu tiesību, pienākumu un saistību
pārņēmējiem:
1. Līguma priekšmets
1.1. Kapsētas pārvaldnieks nodod un uzturētājs pieņem uzturēšanā

(vietu skaits)
kapavietu, kas atrodas

kapsētā

(kapsētas nosaukums)

,

(kapsētas adrese)

Saskaņā ar Pieņemšanas – nodošanas aktu (līguma pielikumā).

1.2. Uzturētājs par kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmēju norāda

(uzturētāja laulātais, radinieks)
, personas kods __________ – _________,

(vārds, uzvārds)
dzīvesvieta deklarēta ________________________________________________________________.
2. Pušu pienākumi un tiesības
2.1. Uzturētāja pienākumi:
2.1.1. ievērot spēkā esošos Stopiņu novada domes saistošos noteikumus par kapsētu darbību un
uzturēšanu, kā arī kapsētas pārvaldnieka norādījumus;
2.1.2. kapavietas uzturētājs var kopt kapavietu pats vai noslēgt līgumu ar juridisku vai fizisku personu par
kapavietas izveidošanu un kopšanu;
2.1.3. trīs kalendāro mēnešu laikā pēc apbedīšanas sakopt kapavietu (novākt ziedus, vainagus, zarus,
izveidot kapa kopiņu u.tml.);
2.1.4. gada laikā pēc apbedīšanas atbilstoši noteiktām vajadzībām un tradīcijām labiekārtot kapavietu
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(uzstādīt piemiņas zīmi, pieminekli, soliņu, izveidot kapavietu norobežojošu dzīvžogu, sētiņu u.tml.);
2.1.5. regulāri kopt un labiekārtot ierādīto kapavietas teritoriju (novākt kritušās lapas, zarus, gružus u.c.
atkritumus, nopļaut zāli, iznīcināt koku un krūmu sējeņus, uzturēt kapavietas aprīkojumu u.tml.);
2.1.6. regulāri apgriezt kapavietas dzīvžogu līdz 0,7 m augstumam;
2.1.7. kapavietas kopšanas laikā radušos atkritumus nogādāt atkritumiem paredzētā vietā;
2.1.8. izbeidzot kapavietas uzturēšanas tiesības, atbrīvot kapavietu no uzturētāja uzstādītā kapavietas
aprīkojuma;
2.1.9. pirms apbedījuma veikšanas atbrīvot apbedījuma vietu no kapavietā uzstādītā aprīkojuma;
2.1.10. pieņemt lēmumu, kuras personas atļauj apbedīt piešķirtajā kapavietā, ģimenes kapavietā.
2.2. Uzturētājam ir tiesības nodot kapavietas uzturēšanas saistības laulātajam, augšupējam radiniekam,
lejupējam radiniekam, brālim vai māsai, rakstveida iesniegumā norādot saistību nodošanas iemeslu un
iesniedzot vienošanos par kapavietas uzturēšanas līguma saistību pārņemšanu.
2.3. Uzturētājam aizliegts:
2.3.1.

patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas;

2.3.2.

izmantot blakus esošās kapavietas teritoriju mehānismu, materiālu, atkritumu u.tml. novietošanai;

2.3.3.

Kapavietā stādīt augstus un kuplus krūmājus u.c. augus, kas varētu traucēt blakus esošo kapu
kopšanu;

2.3.4.

Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 80 cm, tos nedrīkst stādīt aiz iezīmētajām
kapavietu teritorijām;

2.3.5.

Bez kapsētas īpašnieka vai uzturētāja atļaujas izcirst kokus, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm.
Atļauju koku izciršanai izsniedz Stopiņu novada būvvalde;

2.3.6.

Kapavietas teritorijas nožogošanai un noformēšanai izmantot neatbilstošus materiālus (skārdu, šīferi,
plastmasas un citus nepiemērotus materiālus);

2.3.7.

Kapavietas teritorijas apmales, kas norobežo ierādīto kapu teritoriju, nedrīkst pārsniegt 20 cm
augstumu.

2.4. Kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmējam ir pienākums kapavietas uzturētāja nāves
gadījumā noslēgt līgumu par kapavietas uzturēšanu ar Stopiņu novada domi.
3. Līguma darbības termiņš un atbildība par līguma noteikumu pārkāpšanu
3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.
3.2. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
3.3. Līgums tiek izbeigts un kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja:
3.3.1. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;
3.3.2. piecu gadu laikā pēc kapavietas uzturētāja nāves nav pieteicies neviens kapavietas uzturētāja
tiesību un pienākumu pārņēmējs;
3.3.3. kapavieta piecus gadus ir atzīta par nekoptu;
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3.3.4. kapavietas uzturētājs rakstveidā atsakās no kapavietas uzturēšanas tiesībām, kā arī no kapavietā
uzstādītā viņam piederošā kapavietas aprīkojuma un 60 dienu laikā pie kapsētas pārvaldnieka nepiesakās
neviens kapavietas uzturētāja saistību pārņēmējs.
4. Citi noteikumi
4.1. Visus strīdus puses risina, savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās netiek panākta – Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.2. Kapsētas pārvaldnieks nav atbildīgs par kapavietas aprīkojuma zādzību vai bojājumu, kuru izdarījušas
trešās personas.
4.3. Šī līguma grozījumi vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā un stājas spēkā brīdī, kad puses tos
parakstījušas.
4.4. Līguma pielikums “Pieņemšanas – nodošanas akts” ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
4.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros valsts valodā uz ___ ( ) lapām/lappusēm, viens līguma
eksemplārs glabājas pie uzturētāja, bet otrs – Stopiņu novada domē. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
5. Pušu paraksti
Stopiņu novada domes
____________________

Uzturētājs:

(vārds, uzvārds )

(vārds, uzvārds)

Adrese __________________________

Personas kods ________ –_________

Ulbrokā, LV-____________

Deklarētā dzīvesvieta

Tālrunis ____________________

___________________ LV- ______

e-pasts_____________________

Tālrunis ________________________
e-pasts _________________________

(paraksts)

(paraksts)

PIELIKUMS Līgumam Nr._____ Par kapavietas uzturēšanu
Pieņemšanas – nodošanas akts
Apbedīts: _______ sektorā, _____ rindā,______
vietā ar kopējo platību _______ m 2,
kur _______.gadā apbedīts/a _________________________,personas kods ________________

(vārds, uzvārds)

Kapsētas pārvaldnieks:
Stopiņu novada domes
____________________
kapsētas pārvaldnieks

Uzturētājs:
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2.pielikums
Stopiņu novada domes 2018.gada 25.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/18
“Stopiņu novada pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”

Līgums Nr._____ par aktētas kapavietas uzturēšanu
Stopiņu novadā

20____.gada ______________

Stopiņu novada domes

(kapsētas nosaukums)
kapsētas
pārvaldnieks

(turpmāk – kapsētas pārvaldnieks), no vienas puses,

(vārds, uzvārds)
un kapavietas uzturētājs

, personas kods ____________ – ____________

(vārds, uzvārds)
(turpmāk – uzturētājs), no otras puses, turpmāk līgumā sauktas – puses, savstarpēji vienojoties, bez
maldības, spaidiem un viltus noslēdz šāda satura līgumu, kas ir saistošs pušu tiesību, pienākumu un saistību
pārņēmējiem:
1. Līguma priekšmets
1.1. Kapsētas pārvaldnieks nodod un uzturētājs pieņem uzturēšanā

aktētu

(vietu skaits)
kapavietu, kas atrodas

kapsētā

(kapsētas nosaukums)

,

(kapsētas adrese)

Ulbrokā, ________ sektorā, ______ rindā,______vietā ar kopējo platību ________ m 2, kur
iespējams veikt

(iespējamais zārku, urnu apbedījumu, virsapbedījumu skaits)
1.2. Uzturētājs par kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmēju norāda

(uzturētāja laulātais, radinieks)
, personas kods __________ – _________,

(vārds, uzvārds)
dzīvesvieta deklarēta ___________________________________________________________.
2. Pušu pienākumi un tiesības
2.1. Uzturētāja pienākumi:
2.1.1. ievērot spēkā esošos Stopiņu novada domes saistošos noteikumus par kapsētu darbību un
uzturēšanu, kā arī kapsētas pārvaldnieka norādījumus;
2.1.2. kapavietas uzturētājs var kopt kapavietu pats vai noslēgt līgumu ar juridisku vai fizisku personu par
kapavietas izveidošanu un kopšanu;
2.1.3. trīs kalendāro mēnešu laikā pēc apbedīšanas sakopt kapavietu (novākt ziedus, vainagus, zarus,
izveidot kapa kopiņu u.tml.);
2.1.4. gada laikā pēc apbedīšanas atbilstoši noteiktām vajadzībām un tradīcijām labiekārtot kapavietu
(uzstādīt piemiņas zīmi, pieminekli, soliņu, izveidot kapavietu norobežojošu dzīvžogu, sētiņu u.tml.);
2.1.5. regulāri kopt un labiekārtot ierādīto kapavietas teritoriju (novākt kritušās lapas, zarus, gružus u.c.
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atkritumus, nopļaut zāli, iznīcināt koku un krūmu sējeņus, uzturēt kapavietas aprīkojumu u.tml.);
2.1.6. regulāri apgriezt kapavietas dzīvžogu līdz 0,7 m augstumam;
2.1.7. kapavietas kopšanas laikā radušos atkritumus nogādāt atkritumiem paredzētā vietā;
2.1.8. izbeidzot kapavietas uzturēšanas tiesības, atbrīvot kapavietu no uzturētāja uzstādītā kapavietas
aprīkojuma;
2.1.9. pirms apbedījuma veikšanas atbrīvot apbedījuma vietu no kapavietā uzstādītā aprīkojuma;
2.1.10. pieņemt lēmumu, kuras personas atļauj apbedīt piešķirtajā kapavietā, ģimenes kapavietā.
2.2. Uzturētājam ir tiesības nodot kapavietas uzturēšanas saistības laulātajam, augšupējam radiniekam,
lejupējam radiniekam, brālim vai māsai, rakstveida iesniegumā norādot saistību nodošanas iemeslu un
iesniedzot vienošanos par kapavietas uzturēšanas līguma saistību pārņemšanu.
2.3. Uzturētājam aizliegts:
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas;
izmantot blakus esošās kapavietas teritoriju mehānismu, materiālu, atkritumu u.tml. novietošanai;
Kapavietā stādīt augstus un kuplus krūmājus u.c. augus, kas varētu traucēt blakus esošo kapu
kopšanu;
Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 80 cm, tos nedrīkst stādīt aiz iezīmētajām
kapavietu teritorijām;
Bez kapsētas īpašnieka vai uzturētāja atļaujas izcirst kokus, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20
cm. Atļauju koku izciršanai izsniedz Stopiņu novada būvvalde;
Kapavietas teritorijas nožogošanai un noformēšanai izmantot neatbilstošus materiālus (skārdu, šīferi,
plastmasas un citus nepiemērotus materiālus);
Kapavietas teritorijas apmales, kas norobežo ierādīto kapu teritoriju, nedrīkst pārsniegt 20 cm
augstumu.

2.4. Kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmējam ir pienākums kapavietas uzturētāja nāves
gadījumā noslēgt līgumu par kapavietas uzturēšanu ar Stopiņu novada domi.
3. Līguma darbības termiņš un atbildība par līguma noteikumu pārkāpšanu
3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.
3.2. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
3.3. Līgums tiek izbeigts un kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja:
3.3.1. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;
3.3.2. piecu gadu laikā pēc kapavietas uzturētāja nāves nav pieteicies neviens kapavietas uzturētāja
tiesību un pienākumu pārņēmējs;
3.3.3. kapavieta piecus gadus ir atzīta par nekoptu;
3.3.4. kapavietas uzturētājs rakstveidā atsakās no kapavietas uzturēšanas tiesībām, kā arī no kapavietā
uzstādītā viņam piederošā kapavietas aprīkojuma un 60 dienu laikā pie kapsētas pārvaldnieka nepiesakās
neviens kapavietas uzturētāja saistību pārņēmējs.
4. Citi noteikumi
4.1. Visus strīdus puses risina, savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās netiek panākta – Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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4.2. Kapsētas pārvaldnieks nav atbildīgs par kapavietas aprīkojuma zādzību vai bojājumu, kuru izdarījušas
trešās personas.
4.3. Šī līguma grozījumi vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā un stājas spēkā brīdī, kad puses tos
parakstījušas.
4.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros valsts valodā uz ___ ( ) lapām/lappusēm, viens līguma
eksemplārs glabājas pie uzturētāja, bet otrs – Stopiņu novada domē. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
5. Pušu paraksti
Stopiņu novada domes:

Uzturētājs:

(vārds, uzvārds )
Adrese __________________________

(vārds, uzvārds)
Personas kods ________ –_________
Deklarētā dzīvesvieta ______________

Tālrunis ___________________
e-pasts____________________

___________________ LV- ______
Tālrunis ________________________
e-pasts _________________________

(paraksts)

(paraksts)
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3.pielikums
Stopiņu novada domes 2018.gada 25.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/18
“Stopiņu novada pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”
_____________________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds)
_____________________________________________________
(personas kods)
________________________________________
(deklarētā dzīvesvieta)
________________________________________
(tālruņa numurs, e-pasts)
Stopiņu novada pašvaldībai

IESNIEGUMS
PAR KAPAVIETAS IERĀDĪŠANU
Lūdzu atļauju man piešķirt un ierādīt _____________________________ kapu vietas, ģimenes kapavietas
izveidei un apbedīt _____________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati)
Es apņemos noslēgt līgumu par kapavietas uzturēšanu.
Esmu informēts, ka dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Stopiņu novada domes
saistošajiem noteikumiem “Stopiņu novada pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”.
Atbildi vēlos saņemt:
 Personīgi Stopiņu novada pašvaldībā
 Ar pasta starpniecību____________________________________________________
(norādiet adresi)
201__. gada ___.___________

___________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
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4.pielikums
Stopiņu novada domes 2018.gada 25.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/18
“Stopiņu novada pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”

_____________________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds)
_____________________________________________________
(personas kods)
________________________________________
(deklarētā dzīvesvieta)
________________________________________
(tālruņa numurs, e-pasts)
Stopiņu novada pašvaldībai
IESNIEGUMS
PAR APBEDĪŠANU
Lūdzu atļaut apbedīt __________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati)
man piederošā kapu vietā, kur apbedīti:
1. _______gadā ______________________________________________
2. _______gadā ______________________________________________
Ģimenes kapavietu uzrādu personīgi un par tās pareizību atbildu likuma priekšā. Es apņemos pēc
apbedīšanas sakārtot kapavietu un regulāri to kopt.
Es apņemos noslēgt līgumu par kapavietas uzturēšanu.
Papildus vēlos saņemt pakalpojumu:
 kapličas noma
 kapličas noma ar saldējamo kameru.
Esmu informēts, ka dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Stopiņu novada domes
saistošajiem noteikumiem “Stopiņu novada pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”.
Atbildi vēlos saņemt:
 Personīgi Stopiņu novada pašvaldībā
 Ar pasta starpniecību____________________________________________________
(norādiet adresi)
201__. gada ___.___________

___________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
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Paskaidrojuma raksts
Stopiņu novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 6/18
“Stopiņu novada pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
1.1. Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo
daļu, kas nosaka, ka “Dome var pieņemt saistošos noteikumus
arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.”
Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts
nosaka, ka “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un
zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un
izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).”
1.2. Noteikumu mērķis ir noteikt Stopiņu novada pašvaldības
kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas,
kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Spēkā esošie Stopiņu novada domes 2008.gada 23.janvāra
saistošie noteikumi Nr.3/08 “Stopiņu novada teritorijā esošo
kapu uzturēšanas un darbības noteikumi” neparedz dažādus
nosacījumus, kurus būtu lietderīgi aktualizēt. Tādējādi ir
aktualizēti saistošie noteikumiem, precīzāk nosakot kapavietas
uzturēšanas nosacījumi, apstiprinātas vienotas iesniegumu un
līgumu veidnes, noteikta nekoptas kapavietas aktēšanas
kārtība.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta piešķirtā budžeta
pašvaldības budžetu
ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Par Saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Stopiņu
novada pašvaldībā. Saistošo noteikumu uzraudzību un kontroli
veiks Stopiņu novada Pašvaldības policija.

6.1. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā
paskaidrojuma raksta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē
www.stopini.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības
apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos.
6.2. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana
pašvaldības tīmekļvietnē www.stopini.lv
un iesniegto
priekšlikumu izvērtēšana.

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

V.Paulāne
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