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Saistošie noteikumi Nr. 7
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“Par pašvaldībām” 21.un 43.pantu

RIEBIĥU NOVADA KAPSĒTU APSAIMNIEKOŠANAS
NOTEIKUMI
1.Vispārējie noteikumi
1.1 Noteikumos lietotie termini:
1) kapsēta – īpaša teritorija, kas ierādīta mirušo apbedīšanai;
2) atvērtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;
3) slēgtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;
4) daĜēji slēgtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedī ăimenes kapavietā;
5) kapavieta ( ăimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru
ierāda mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai: kopiĦas izveidošanai un
apzaĜumošanai, krūmu stādīšanai, soliĦa novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai;
6) kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijai;
7) kapsētas apsaimniekotājs – juridiska vai fiziska persona, kurai uz līguma pamata ir
nodotas tiesības un pienākumi veikt visas dotajos noteikumos paredzētās darbības;
1.2 Šie noteikumi ir obligāti un saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām RiebiĦu
novada administratīvajā teritorijā.
1.3 RiebiĦu novada domē kapsētas var būt pašvaldības, reliăisko organizāciju, kā arī
juridisku un fizisku personu īpašums.
1.4 RiebiĦu novada pašvaldības kapsētas, atsevišėa kapsēta vai tās daĜa var tikt nodota
apsaimniekošanā kādai no konfesijām pēc to pieprasījuma vai juridiskai personai
vienojoties ar RiebiĦu novada pašvaldību par kapsētas nodošanas un apsaimniekošanas
kārtību. Pirms tam jāveic teritorijas inventarizācija un jāsastāda apbedījumu vietu shēma.
Mirušo reăistrācijas grāmata un visi ar apbedīšanu saistītie dokumenti tiek nodoti
saskaĦā ar aktu. Pretendents samaksā visus izdevumus, kas saistīti ar kapsētas nodošanu.
Kapsētas apsaimniekotājs ir iepriekšējā kapsētu apsaimniekotāja tiesību un pienākumu
pārĦēmējs.
1.5 Jaunu kapsētu ierīkošanai pašvaldība piešėir tās īpašumā esošu zemes teritoriju, kas tiek
reăistrēta zemesgrāmatā, norādot tās izmantošanas veidu. Citu juridisku vai fizisku
personu īpašumā esošā zeme var tikt izmantota kapsētas ierīkošanai, ja ir pieĦemts
attiecīgs RiebiĦu novada domes lēmums .

1.6 RiebiĦu novadā ir atvērtās, daĜēji slēgtās un slēgtās kapsētas. RiebiĦu novada dome
nosaka vai maina kapsētas statusu.
1.7 Kapsētas ir paredzētas RiebiĦu novada iedzīvotāju apbedīšanai. Citu personu (radinieku)
apbedīšana RiebiĦu novada pašvaldības kapsētās vai RiebiĦu novada pašvaldības
valdījumā esošajās kapsētās iespējama, ja kapavietas nomnieks ir saĦēmis RiebiĦu
novada pašvaldības pilnvarotās institūcijas piekrišanu.
2. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi
2.1. Kapsētu apmeklētājiem ,kapavietu nomniekiem, strādniekiem, kopējiem un citām
personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī
citi kapsētas īpašnieka vai apsaimniekotāja norādījumi.
2.2. Bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētas tikai pieaugušo pavadībā, kuri
uzĦemas par viĦiem atbildību.
2.3. Kapsētās aizliegts:
2.3.1. ievest dzīvniekus;
2.3.2. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, motocikliem u.tml.;
2.3.3. braukt ar automašīnām, izĦemot gadījumus, kad ir saĦemta kapsētas
apsaimniekotāja atĜauja;
2.3.4.tirgoties;
2.3.5. piegružot kapsētas teritoriju un dedzināt atkritumus;
2.3.6. stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās vietās bez atĜaujas;
2.3.7. Ħemt zemi un smiltis brīvās kapsētas teritorijās;
2.3.8. postīt kapsētu aprīkojumu (sētas, solus, pieminekĜus u.tml.) un stādījumus.
2.4. Šīs nodaĜas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko
iedzīvotājiem vai amatpersonām var piemērot naudas sodu saskaĦā ar spēkā esošo
likumdošanu.
3. Kapsētu īpašnieku un apsaimniekotāju pienākumi
3.1. Kapsētu īpašnieku un apsaimniekotāju pienākums ir nodrošināt:
3.1.1. kapsētu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
3.1.2. Latvijas Brīvības cīĦās kritušo karavīru BrāĜu kapu, 2.pasaules karā kritušo
Sarkanās armijas karavīru kapu, Latgales kultūras un sabiedrisko darbinieku
kapavietu uzturēšanu un kopšanu. BrāĜu kapu teritorijā apbedījumus veikt aizliegts.
3.1.3. kapsētu paplašināšanu saskaĦā ar apstiprinātajiem projektiem;
3.1.4. kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām
kultūrvēsturiskajām tradīcijām un apstiprinātajiem projektiem;
3.1.5. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;
3.1.6. apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti. Tās pamatdokumenti ir
mirušo reăistrācijas grāmata un apbedījuma vietu kartotēka un shēma , kur jāizdara
ieraksts par katru kapsētā notikušo apbedīšanu;
3.1.7. sanitāro normu un noteikumu ievērošanu;
3.1.8. kapsētā esošo vērtību un īpašumu saglabāšanu;
3.2. Kapsētas apsaimniekotājs ir atbildīgs:
3.2.1. lietvedības kārtošanu par katra mirušā apbedīšanu;
3.2.2. kapsētā esošo vērtību un īpašumu saglabāšanu.
4. Kapavietas kopšana un administratīvā atbildība
4.1. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz
kapavietas robežām.
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4.2. Aizliegts bez kapsētas īpašnieka vai apsaimniekotāja atĜaujas izcirst kapsētā kokus.
4.3. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus:
šīferi, skārdu, ėieăeĜus, plastmasas izstrādājumus un citus nepiemērotus materiālus.
4.4. Atkritumus pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā pašvaldības norādītajās atkritumu
savākšanas vietās. Aizliegts veidot atkritumu kaudzes kapsētā citās vietās.
5. Apbedīšanas kārtība
5.1. Personai tiek ierādīta kapavieta, pamatojoties uz dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas
apliecību vai izziĦu.
5.2. Kapsētas īpašnieks vai apsaimniekotājs ierāda kapavietu un saskaĦo apbedīšanas laiku.
5.3. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas, saĦemot kapsētas
īpašnieka vai apsaimniekotāja un sanitārā dienesta atĜauju.
5.4. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaĦojot
to ar kapsētas īpašnieku vai apsaimniekotāju.
6. Atbildība un administratīvā soda piemērošana.
6.1 Šo noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko iedzīvotājiem vai
amatpersonām var piemērot naudas sodu saskaĦā ar noteikumiem par administratīvo
atbildību RiebiĦu novadā.
6.2 Ja personas, kuras kapsētās sniedz pakalpojumus, nepilda šo noteikumu prasības, kapsētu
īpašniekam ir tiesības pārtraukt līgumattiecības ar šīm personām.
6.3 Šo noteikumu izpildi kontrolē RiebiĦu novada dome.

RiebiĦu novada domes priekšsēdētājs

I. Meluškāns
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