
Apstiprināts jaunā redakcijā  
ar 29.04.2009. domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, §71) 

ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 
2012. gada 30.maija domes sēdes lēmumu (protokols Nr.5 §111)     

 

Saulkrastu novada domes iestādes „Kapu saimniecība” apbedīšanas pakalpojumu 

uzturēšanas un lietošanas 

 
Izdots saskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daĜas 2.punktu 
  

NOLIKUMS 

  

1. Iestādes „Kapu saimniecība” uzdevumi, funkcijas un tiesības 

1.1. Saulkrastu novada domes iestāde „Kapu saimniecība” izveidota, pamatojoties uz domes 

2001.gada 26.septembra lēmumu (protokols nr. 9, § 42). 

1.2. Saulkrastu novada domes iestādei „Kapu saimniecība” ir juridiskas personas tiesības, zīmogs 

un maksājuma kvītis par sniegtajiem pakalpojumiem. 

1.3. Apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji: kapu saimniecības pārzinis, ēku un teritoriju pārzinis un 

sētnieks, kuri ievēro domes rīkojumus, nolikumu, kā arī savā darbībā nodrošina citu normatīvo aktu 

ievērošanu un izpildi. 

1.4. Grāmatvedības uzskaiti organizē domes centralizētā grāmatvedība, un tās kontroli veic 

galvenā grāmatvede. 

1.5. Saulkrastu novada domes iestādes „Kapu saimniecība” juridiskā adrese ir RaiĦa iela 2a, 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV- 2160. Kapu saimniecības darba laiks no 8.00 līdz 13.00 katru 

dienu, izĦemot svētdienas un valsts svinamos svētkus. 

1.6. Saulkrastu pilsētas kapi ir domes īpašums. 

1.7. Saulkrastu pilsētas kapi ir atvērtie kapi (notiek vispārēja apbedīšana). 

1.8. Pilsētas kapi ir paredzēti to personu apbedīšanai, kuras miršanas brīdī bija Saulkrastu novada 

iedzīvotāji, vai kurām bija tiesības uz apbedīšanu ăimenes kapu vietās. Citu personu apbedīšana 

pilsētas kapos pieĜaujama ar Saulkrastu pilsētas 2000. gada 31. maija domes sēdes lēmumu nr.7. 

1.9. Saulkrastu pilsētas kapsētā apbedīšanu veic atbilstoši mirušās personas konfesionālajai 

piederībai. 



1.10. Labiekārtošanas projektus un darbus, kas saistīti ar kapsētas ainavas un arhitektūras 

veidošanu, uzrauga kapu saimniecības pārzinis, daiĜdārznieks un arhitekts. 

 

2. Saulkrastu novada domes pienākumi pilsētas teritorijā 

esošo kapu apsaimniekošanā 

2.1. Kapsētas kapličas remonts; 

2.2. Iekšējo ceĜu, celiĦu remonts; 

2.3. Aku remonts; 

2.4. Saldētavas remonts; 

2.5. Atkritumu izvešana; 

2.6. Kapsētas teritorijas paplašināšana; 

2.7. Kapličas kantoru telpu remonts; 

2.8. Labiekārtošanas darbi, kas saistīti ar kapu teritorijas labiekārtošanu un paplašināšanu. 

 

3. Kapu kopšanas pasākumi 

3.1. Kapu aprīkojumu drīkst uzstādīt tikai speciālists (akmeĦkalis, tēlnieks, kvalificēts 

strādnieks), informējot par to kapu saimniecības pārzini. 

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

esošie kapi. 

3.3. Ja kapsētas administrācija konstatē, ka aprīkojums nav atbilstošs, kapa vietas aprūpētājs par 

to tiek brīdināts, norādot termiĦu defekta novēršanai. 

3.4. Pabeidzot kapa aprīkošanu, jānovāc visi būvgruži un tie jāaizved uz speciāli norādītām 

vietām. 

3.5. Kapu vietās aizliegts stādīt augstus un kuplus krūmājus, kas varētu traucēt blakus esošo kapu 

kopšanai. 

3.6. Krūmaugi, kas tiek audzēti kapu vietas teritorijas norobežošanai, nedrīkst būt augstāki par 

0,5m, tos nedrīkst stādīt ārpus iezīmētajām kapu vietu teritorijām. 

3.7. Kapu vietas teritorija norobežojama ar dzīvžogu vai dekoratīvu 0,5m mūrētu mūri. 

3.8. Aizliegts kapu kopiĦas apkaisīt ar šėembām, granti un smiltīm, tām jābūt apzaĜumotām. 

3.9. Bez kapsētas pārziĦa atĜaujas aizliegts izcirst kokus, kuru diametrs ir lielāks par 8 cm. 



3.10. Kapavieta, kas netiek kopta 3 gadus pēc kārtas tiek atzīta par neuzraudzītu. Par to katru gadu 

tiek sastādīts kapsētas īpašnieka izveidotās komisijas akts. Kapsētas nodaĜa ir tiesīga pēc 3 gadiem 

kapa kopiĦu nolīdzināt, iepriekš par to paziĦojot kapa vietas uzturētājam (ja tāds ir) un nodot šo 

vietu jauna apbedījuma veikšanai. 

3.11. Kapu Saimniecības pārzinis ir tiesīgs sasaukt komisiju trīs cilvēku sastāvā. Komisijā jābūt 

domes pārstāvim, kapu saimniecības pārzinim un divām neatkarīgām personām. 

3.12. Aizliegts iebraukt kapsētas teritorijā ar personīgo transportu bez kapu saimniecības pārziĦa 

atĜaujas. 

3.13. NeatĜautu iebraukšanu kapsētas teritorijā kontrolē Saulkrastu Pašvaldības policija. 

3.14. Atkritumi, kuri savākti kopjot tuvinieku atdusas vietas, izberami kapu teritorijā izvietotajos 

konteineros, kuri atrodas kapsētas centrālā ceĜa malās. Būvgružus konteineros izbērt aizliegts. 

 

4. Apbedīšanas kārtība un kapličas izmantošana 

4.1. Par gaidāmo apbedīšanu kapu saimniecības pārzinis jāinformē ne vēlāk kā 48 stundas pirms 

apbedīšanas. 

4.2. Kapu saimniecības pārzinis ierāda kapa vietu, nosakot kapa rakšanas un apbedīšanas laiku. 

4.3. Kapliča izmantojama mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim, to drīkst apmeklēt tikai 

ar kapsētas pārziĦa atĜauju darba laikā. 

4.4. Atvadu ceremonijas ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt vienu stundu. 

4.5. Sēru ceremonijas laikā kapsētā aizliegts smēėēt un lietot alkoholiskos dzērienus. 

4.6. Sēru ceremonijas laikā jāizslēdz mobilos telefonus. 

4.7. Tuviniekiem tiek dota iespēja brīvi izvēlēties sēru ceremonijas vadītāju vai apbedīšanas 

firmu pakalpojumus. 

 

Kapu saimniecības pārzine       S.Osīte 

 

 


