
 

 
 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

        AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
AKNĪSTES NOVADA DOME 

Reģ. Nr.90000026441 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2010.gada 16.jūnijā (protokols Nr.8, 9.#) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15 

„Kapsētu uzturēšanas noteikumi Aknīstes novadā” 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 15., 16.punktu 

 

Grozījums 16.12.2013., prot. Nr.18, 14.#, ar pieņemto saistošo noteikumu Nr.38/2013 tekstu; 

Grozījumi 22.12.2020., prot. Nr.17, 13.#, ar pieņemto saistošo noteikumu Nr.13/2020 tekstu 

 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1.1. Noteikumos lietotie termini: 

1.1.1. kapsēta – teritorija, kas saskaņā ar pašvaldības lēmumu ierādīta mirušo apbedīšanai; 

1.1.2. kapavieta – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedīšanai 

un šīs teritorijas labiekārtošanai; 

1.1.3. kapavietas lietotājs – fiziska persona, ar kuru noslēgta ilgtermiņa vienošanās par 

ģimenes kapavietas izveidošanu un kopšanu; 

1.1.4. kapu pārzinis – persona, kura saskaņā ar noslēgto līgumu pilda kapsētu uzturēšanas 

noteikumos paredzētos pienākumus; 

1.1.5. kapsētas apsaimniekotājs – fiziska vai juridiska persona, kura pamatojoties uz 

Aknīstes novada pašvaldības noslēgtā apsaimniekošanas līguma pamata, veic kapsētu 

teritorijas apsaimniekošanu; 

1.1.6. kapsētu īpašnieki: 

1.1.6.1. Aknīstes novada pašvaldība – Aknīstes pilsētas kapsēta, Vilkupes kapsēta, 

Emsiņu kapsēta, Ancenes kapsēta;  

1.1.6.2. Aknīstes evaņģēliski luteriskajai draudze – Tuņķeļu kapsēta; 

1.1.6.3. Gārsenes evaņģēliski luteriskajai draudze – Gārsenes kapsēta. 

1.1.7. izdevumi kapsētu uzturēšanai – atkritumu izvešana, centrālo eju un ceļu uzkopšana, 

ārpus kapavietām augošo nokaltušo un bīstamo koku novākšana, melnzemes, 

sabiedrisko kapu uzturēšana kārtībā, smilšu pievešana, kapsētas pārziņa darba alga. 

1.2. Šie saistošie noteikumi nosaka kapsētu uzturēšanas noteikumus Aknīstes novada pašvaldībai 

piederošajās kapsētās un kapsētās, par kuru uzturēšanu pašvaldībai ir noslēgti līgumi ar to 

īpašniekiem. 

1.3. Kapu pārraudzību veic kapu pārzinis. 
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1.4. Aknīstes novada kapi paredzēti mirušo Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotāju un to 

radinieku apbedīšanai. Citu personu apbedīšana Aknīstes pašvaldības kapsētās saskaņojama 

ar kapu pārzini vai viņa prombūtnes laikā – domē. 

1.5. Izdevumus kapsētu uzturēšanai sedz no Aknīstes novada pašvaldības budžeta un naudas 

līdzekļiem, kas iekasēti, sniedzot kapu pakalpojumus. 

 

2. KAPSĒTU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

2.1. Kapsētu apmeklētājiem, lietotājiem, strādniekiem, kopējiem u.c. personām, kuras atrodas 

kapsētas teritorijā, jāizturas godbijīgi, klusi, jāievēro kapu pārziņa norādījumi. 

2.2. Apmeklētājiem kapsētas teritorijā aizliegts: 

2.2.1. ievest dzīvniekus; 

2.2.2. pārvietoties ar velosipēdiem, slēpēm, motocikliem; 

2.2.3. pārvietoties ar automašīnām (izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapu pārziņa atļauja); 

2.2.4. piegružot teritoriju; 

2.2.5. stādīt kokus bez saskaņošanas ar kapu pārzini; 

2.2.6. ņemt zemi un smiltis nepiemērotās vietās; 

2.2.7. postīt kapu aprīkojumu (solus, žogus, plāksnes, pieminekļus, apstādījumus). 

 

3. KAPAVIETAS LIETOŠANAS UN KOPŠANAS NOTEIKUMI 

3.1. Kapavietas lietotājs iegūst kapavietas lietošanas tiesības, noslēdzot vienošanos ar kapu 

īpašnieku – Aknīstes novada pašvaldību – un apņemas kopt kapavietu. 

3.2. Kapavietas lietotājam ir tiesības tikt apglabātam viņa kapavietā, ģimenes vai dzimtas 

kapavietās. 

3.3. Kapavietas lietotājs kapa vietu var kopt pats, izvēlēties citu personu vai slēgt līgumu par 

kapavietas kopšanu ar kapu pārzini. 

3.4. Apstādījumus ap kapa vietu var stādīt ierādītās teritorijas iekšpusē, saskaņojot ar kapu 

pārzini. Apstādījumu augstums nevar pārsniegt 70 cm, kapavietas apmales, kas norobežo 

ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm, kalna nogāzē – 70 cm un citos īpašos gadījumos 

kapavietu apmaļu augstums saskaņojams ar kapsētu apsaimniekotāju. 

3.5. Aizliegts bez kapu pārziņa atļaujas cirst kokus, kuru diametrs pārsniedz 8 cm. 

3.6. Aizliegts veidot atkritumu kaudzes neatļautās vietās vai pie kapavietas. Atkritumi jānogādā 

speciālā atkritumu izgāšanas vietā ar norādi „Vieta atkritumiem”. 

3.7. Iestājoties rudens sezonai, ieteicams novākt puķu traukus un nogrābt nokritušās lapas. 

3.8. Kapavietas lietotājam ir pienākums gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to 

regulāri kopt. 

3.9. Kapavietas, kas netiek koptas 10 gadus pēc kārtas, tiek uzskatītas par neuzraudzītām, Par to 

tiek sastādīts akts, un kopiņa (kapavieta) var tikt nolīdzināta. Kapavieta var tikt ierādīta 

citām personām pēc 30 gadiem. 

 

4. APBEDĪŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Kapavieta apbedīšanai tiek piešķirta, pamatojoties uz Dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas 

apliecību vai izziņu. 

4.2. Kapu pārzinis ierāda kapavietu, vienojas par apbedīšanas laiku, saskaņo pakalpojumu 

sniegšanas kārtību un iespējas. 

4.3. Aknīstes novada kapsētās apbedīšana atļauta katru dienu.  

4.4. Mirušo pārvešanu vai pārnešanu līdz apbedīšanas vietai veic zārkos vai urnās. 

4.5. Kapavietas dziļums noteikts 1,5 m līdz zārka vākam. 

4.6. Urna ar mirušā pelniem jāapglabā 1 m dziļumā. 

4.7. Ierādāmo un rezervēto kapavietu izmēri: 

Kapavieta Platums (m) Garums (m) Laukums (kv.m) 



    

Vienvietīgā 1,75 3,0 5,75 

Divvietīgā 2,5 3,0 7,5 

Trīsvietīgā 3,3 3,0 9,9 

Četrvietīgā  4,0 3,0 12,0 

 

4.8. Urnas apbedīšanas vietu izmēri: 

Kapavieta Platums (m) Garums (m) Laukums (kv.m) 

    

Vienvietīgā 0,75 1,5 1,13 

Divvietīgā 1,2 1,5 1,8 

Trīsvietīgā 1,5 1,5 2,25 

Četrvietīgā  1,8 1,5 2,7 

 

 

5.  ATBILDĪBA UN SODU PIEMĒROŠANA 

5.1. Par saistošajos noteikumos minēto prasību neievērošanu var piemērot līdz 15 naudas  soda 

vienībām. (Grozījumi 16.12.2013., Grozījumi 22.12.2020.) 

5.2. Noteikumu izpildi kontrolēt un piemērot administratīvos sodus ir tiesīgas Aknīstes novada 

pašvaldības policijas amatpersonas un Aknīstes novada domes Administratīvā komisija. 

(Grozījumi 22.12.2020.) 

5.3. Par kapu apgānīšanu un apzinātu postīšanu tiek piemērota kriminālatbildība. 

 

6. NOTEIKUMU SPĒKĀ STĀŠANĀS 

 Noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis”. 

 

7.  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

 Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju domes 

25.07.2007. saistošie noteikumi Nr.9 „Kapsētu uzturēšanas noteikumi Aknīstes pilsētā ar lauku 

teritoriju”. 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja         V.Dzene 

 


