2008. gada 13.augustā
Saistošie noteikumi Nr.11
Apstiprināti ar Baldones pilsētas
ar lauku teritoriju domes
2008.gada 13.augusta
sēdes lēmumu (prot.Nr.13,33.§.)
Precizēti ar Baldones novada
domes 2019.gada 28.maija
sēdes lēmumu (prot.Nr.30,6§)

Grozījumi:
 ar Baldones novada domes 2012.gada 15.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4
(prot.Nr.4, 11.§);
 ar Baldones novada domes 2013.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.24
(prot.Nr.5, 35.§);
 ar Baldones novada domes 2014.gada 25.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 (prot.Nr.3,
38.§);
 ar Baldones novada domes 2019.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 (prot.Nr.31,
4§);
 ar Baldones novada domes 2019.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.18
(prot.Nr.14, 27.§).

PAR BALDONES NOVADA KAPSĒTU APSAIMNIEKOŠANU
(Nosaukums Baldones novada domes 2012.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.4 (prot.Nr.4,
11.§) redakcijā)
Izdoti pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
2. punktu, 43.panta 3.daļu
1. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums
1.1. Kapsēta – zeme, kas plānota vai tiek izmantota mirušo apbedīšanai un ar to saistītiem pasākumiem,
tā var ietvert arī ēkas un citas būves.
1.1.1. atvērta kapsēta - kapsēta, kur mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;
1.1.2. daļēji slēgta kapsēta- kapsēta, kur mirušos apbedī ģimenes kapa vietās vai nolīdzinātās
kapu vietās ( par atsevišķu samaksu);
1.1.3. slēgta kapsēta- kapsēta, kur mirušo apbedīšana nenotiek.
1.2. Sēru birzs- apzaļumots zemes iecirknis kapsētā, kur paredzēts urnu, ar kremētu mirušo pelniem,
apglabāšanai zemē.
1.3. Kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo
apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai; kopiņas izveidošanai un apzaļumošanai; krūmu
sastādīšanai; soliņa novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai.
1.4. Kapavietas lietotājs- fiziska persona, kurai tiek piešķirta kapavieta, ģimenes kapavietas
izveidošanai un kopšanai.

(Baldones novada domes 2019.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.4 (prot.Nr.31,4§) redakcijā)
Kapavietas kopējs – fiziska vai juridiska persona, kas noslēgusi kapavietas apkopšanas līgumu ar
kapavietas lietotāju, nodrošina kapavietas kopšanu.
1.5. Kapsētas apsaimniekotājs – juridiska vai fiziska persona, kura uz līguma ar kapsētas īpašnieku
pamata veic kapsētas apsaimniekošanu.
1.6. Kapu pārzinis – pašvaldības iecelta fiziska persona, kas veic kapsētas un apsaimniekotāja
uzdotos pienākumus, nodrošina šo noteikumu ievērošanu:
1.6.1. Līdz atsevišķi atdalīta kapu pārziņa un kapu apsaimniekotāja iecelšanai – kapu pārzinis un
kapu apsaimniekotājs darbojas vienā personā.
1.7. Neuzraudzīta kapavieta – kapavieta, kura netiek kopta kopš apbedīšanas brīža vai ilgāk kā 5
gadi.
1.8. Kapliča- ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas, kā arī bēru
ceremonijas laikā.
1.10. Apbedīto reģistrs- kapsētā apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido mirušo reģistrācijas
grāmatas, apbedījumu vietu shēmas un kartotēkas; par to atbild kapu pārzinis.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Saistošie noteikumi attiecas uz visiem pašvaldības teritorijā esošajiem un par pašvaldības
līdzekļiem apsaimniekotajiem civilajiem kapiem un pilsētas kapu kapličas izmantošanu.
2.2. Kapsētas Baldones novadā ir pašvaldības īpašums.
2.3. Pašvaldības īpašumā ir sekojošas kapsētas:
2.3.1. Pilsētas vecie kapi- daļēji slēgti;
2.3.2. Pilsētas jaunie kapi- atvērti;
2.3.3. Klapu kapi- atvērti;
2.3.4. Bernestu kapi- atvērti;
2.3.5. Vilšķērstu kapi- atvērti;
2.3.6. Lipšu kapi- atvērti;
2.3.7. Trimdu kapi- atvērti;
2.3.8. Dekmeru kapi- atvērti;
2.3.9. Andžu kapi- atvērti;
2.3.10. Kažoku kapi- atvērti;
2.3.11. Kannenieku kapi- atvērti.
2.4. Jaunas kapsētas ierīkošanai tiek piešķirta pašvaldības īpašumā esoša zeme dabas pamatnes
teritorijā, kas tiek reģistrēta Zemesgrāmatā, norādot tās izmantošanas veidu:
2.4.1. Baldones novada Dome atbild par kapsētas teritorijas reģistrēšanu zemesgrāmatā, pirms
tam ir jāveic teritorijas inventarizācija un jāsastāda apbedījuma vietu shēma un mirušo
reģistrācijas grāmatas;
2.4.2. Baldones novada Domes izpilddirektors pārrauga un kontrolē šo noteikumu ievērošanu un
vada kapu apsaimniekotāju darbu, kā arī atsevišķās kapavietas, karavīru brāļu kapus un kara
upuru kapus, kā arī risina jautājumus par pārapbedīšanu šajās kapavietās;
2.4.3. visas kapsētas Baldones novadā ir atvērtas Baldones novadā deklarēto iedzīvotāju un viņu
radinieku apbedīšanai. Citu personu apbedīšana kapsētās Baldones novadā iespējama, ja
kapavietas lietotājs saņēmis Baldones novada Domes saskaņojumu. Kapsētas statusu nosaka
Baldones novada Dome.
2.5. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Baldones novada
administratīvajā teritorijā.
2.6. Kapsētu pārziņa pienākumi:
2.6.1. kapliču, koplietošanas teritorijas apsaimniekošana un labiekārtošana, atkritumu izvešana;
2.6.2. kapsētas paplašināšana, likumā noteiktajā kārtībā;
2.6.3. kapsētu sektoru un rindu plānošana un ierādīšana dabā;
2.6.4. kapsētu topogrāfiskā un vēsturiskā inventarizācija;

2.6.5. kapsētu arhitektūras un ainavu veidošana atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām
tradīcijām;
2.6.6. sanitāro normu un noteikumu ievērošanas nodrošināšana;
2.6.7. atbildība par kapsētās esošo kultūrvēsturisko un arhitektūras vērtību, pieminekļu, citu
vērtību un īpašumu saglabāšanu;
2.6.8. kapliču un kapsētu koplietošanas teritorijas kopšana, organizēšana un kontrole;
2.6.9. pēc vienošanās ar piederīgajiem piedalīties bēru ceremonijā, sniedzot nepieciešamos
pakalpojumus;
2.6.10. veikt apbedījuma vietu precīzu uzskaiti, ar ierakstu kapu grāmatā;
2.6.11. sniegt mutisku atļauju iebraukt kapsētas teritorijā ar transportu;
2.6.12. ziņot administratīvo pārkāpumu inspektoram un policijai par kapsētas apsaimniekošanas
noteikumu pārkāpumiem;
2.6.13. piedalīties citos ar apbedīšanu nesaistītos pasākumos kapsētas teritorijā (kapu svētki,
svecīšu vakari u.c.);
2.6.14. ierādīt atļautās atkritumu izgāšanas vietas;
2.6.15. informēt iedzīvotājus par aktuāliem kapsētu apsaimniekošanas jautājumiem;
2.6.16. izvietot kapsētās informāciju par Baldones novada Domē pieņemtajiem Saistošajiem
noteikumiem un iespēju ar tiem iepazīties.
2.7. Kapsētās aizliegts:
2.7.1. piesārņot celiņus u.c. teritoriju ar atkritumiem, izmest tos neatļautās vietās;
2.7.2. postīt kapsētu pieminekļus, aprīkojumu un stādījumus;
2.7.3. braukt ar automašīnām un citiem mehāniskiem transporta līdzekļiem, izņemot gadījumus,
kad saņemta kapu pārziņa atļauja;
2.7.4. bērniem apmeklēt kapsētas bez pieaugušajiem, kuri uzņemas par viņiem atbildību;
2.7.5. patvaļīgi mainīt kapu pārziņu ierādītās kapavietas teritorijas robežas;
2.7.6. ievest dzīvniekus un pieļaut to atrašanos kapsētās;
2.7.7. stādīt kokus apbedīšanai ierādītās vietās bez kapu pārziņa atļaujas;.
2.7.8. veikt apbedījumus bez kapu apsaimniekotāja ( pārziņa) atļaujas;
2.7.9. uzstādīt sētu ap kapu vietu, izņemot ar kapu pārziņa atļauju atļauts uzstādīt zemu
(dekoratīvu) sētiņu.
3. Kapu kopšana
3.1. Kapavietu lietotāji kapus kopj paši.
3.2. Apstādījumi un labiekārtošanas darbi kapavietā jāveic ierādītās teritorijas iekšpusē. Krūmi, kuri
norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežas.
(Baldones novada domes 2012.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.4 (prot.Nr.4, 11.§) redakcijā)
3.3. Bez kapu pārziņa un pašvaldības dārznieka atļaujas aizliegts izcirst kokus.
3.4. Kapakmeņu, pieminekļu un piemiņas plākšņu, kā arī apmaļu uzstādīšana Baldones novada
kapsētās un šo kapsētu labiekārtošana ir jāsaskaņo ar kapu pārzini.
3.5. Atkritumi, kuri radušies pēc kapu kopšanas, jānogādā norādītajā atkritumu izgāztuvē. Kapavietas
lietotājs pēc noteikta laika pats novāc ziedus un vainagus, tos sadedzinot kapu
pārziņa norādītā vietā. Aizliegts veidot atkritumu kaudzes citās vietās. Kompostēšanai paredzētās
kaudzēs aizliegts mest rūpnieciskos un sadzīves atkritumus.
(Baldones novada domes 2012.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.4 (prot.Nr.4, 11.§) redakcijā)
3.6. Kapavietas lietotāja pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to regulāri
kopt.
3.7. Neuzraudzītas kapavietas, kas netiek koptas 5 (piecus) gadus pēc kārtas nolīdzina, taču pirms tam
kapuvietas lietotājs tiek rakstiski ar ierakstītu vēstuli brīdināts par nepieciešamību kapuvietu kopt,
ja lietotājs 1 (viena) mēneša laikā pēc vēstules nosūtīšanas kapuvietu nesakopj, tad sastāda aktu
un izdara atzīmi kapu grāmatā par kapuvietas nolīdzināšanu.

3.8. Neuzraudzītās, kādreiz aizņemtās kapavietas (bez apbedījuma) tiek uzskatītas par brīvām.
3.9. Jaunus apbedījumus, kas pārklāj iepriekšējos, kapsētā var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma
veikšanas.
4. Apbedīšanas kārtība
4.1. Kapavieta tiek piešķirta un ierādīta, pamatojoties uz kapu pārzinim iesniegtu dzimtsarakstu
nodaļas izdotu izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu.
4.2. Kapavietu ierāda kapu pārzinis, ar kuru vienojas par apbedīšanas laiku. Parasti katru mirušo apbedī
atsevišķā kapā,
4.2.1. kapa garumam jābūt ne mazākam par 2.00 metri, platumam - 1.00 metri, dziļumam- 1,40
metri līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa
dziļumu;
4.2.2. urna ar mirušā pelniem jāierok vismaz 1.00 metru dziļumā. Attālumam starp kapu
kopiņām, kuros paredzēti urnu apbedījumi, to garajās malās jābūt 1.00 metri, īsajās 0,40
metri;
Skaidrojums

4.2.3. izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,20 metri līdz zārka
vākam;
(Baldones novada domes 2012.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.4 (prot.Nr.4, 11.§) redakcijā)
4.2.4. rakšanas darbi notiek kapu pārziņa uzraudzībā. Izraktās zemes tiek novietotas kapa malās un
nostiprinātas. Kapa malām, brukšanas gadījumā, jābūt nostiprinātām, un uz tām dēļu klājs
zārka novietošanai ( saukts –kapa standarts). Veicot kapa vietas rakšanas darbus, aizliegts
novietot izrakto zemi ārpus izdalītās kapa vietas teritorijas.
(Baldones novada domes 2014.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.4 (prot.Nr.3, 38.§) redakcijā)
4.3. Ierādāmo kapavietu izmēri:
Kapa vieta
Platums (m)
Garums (m)
Laukums (m2)
Vienvietīga
Divvietīga
Trīsvietīga
Četrvietīga

2,00
3,00
4.00
5.00

3,00
3,00
3,00
3,00

6,00
9,00
12.00
15.00

4.4. Vienai ģimenei (personai) ierāda ne lielāku kā četrvietīgu kapavietu.
4.5. Kapu vietas ierāda kapu pārzinis.
(Baldones novada domes 2019.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.4 (prot.Nr.31,4§) redakcijā)
4.6. Patvaļīgi aizņemtās platības atsavina bez brīdinājuma, aprīkojumu nojaucot uz vainīgās personas
rēķina.
4.7. Saskaņojot ar kapu pārzini, ir iespējams aizņemt un kopt kapavietu, tūlīt apbedīšanu neveicot.
4.8. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt likumā noteiktajā kārtībā, saņemot kapsētas īpašnieka un sanitārā
dienesta atļauju.
4.9. Apbedīšanas laiki tiek saskaņoti ar kapu pārzini un kapličas pārzini.

4.10.
Apbedīšanas pakalpojumus kapsētās sniedz fiziskas vai juridiskas personas ar kapu pārziņa
atļauju.
4.11.
Bēru gadījumā kapu īpašnieks iznomā kapliču sēru pasākumiem, to izmanto mirušo
novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. Kapliču drīkst apmeklēt tikai ar kapu pārziņa atļauju. Pārējā
laikā kapliča ir slēgta.
4.12.
Pašvaldība Trimdu kapsētā veido speciālu sektoru bezpiederīgo apbedīšanai.
4.13.
Baldones pilsētas un Baldones novada pagasta kapos, kapu uzturētāji nenodrošina fiziskās
un juridiskās personas ar kapu rakšanai saistītu inventāru (lāpstas, kapu dēļi u.c.).
(Baldones novada domes 2014.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.4 (prot.Nr.3, 38.§) redakcijā)
5. Atbildība
5.1. Kontroli par Noteikumu ievērošanu veic Baldones novada kapu pārzinis un Baldones pašvaldības
policija.
(Baldones novada domes 2019.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.18 (prot.Nr.14, 27.§)
redakcijā)
5.2. Par šo noteikumu neievērošanu fiziskām un juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu līdz 30 naudas soda vienībām.
(Baldones novada domes 2019.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.18 (prot.Nr.14, 27.§)
redakcijā)
5.3. Soda nauda līdz Euro 15,00 tiek iekasēta uz vietas, pretim izsniedzama kvīts.
(Baldones novada domes 2013.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.24 (prot.Nr.5, 35.§) redakcijā)
5.4. Administratīvo pārkāpumu procesu par Noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanai veic Baldones novada kapu pārzinis un Baldones pašvaldības policija.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Baldones novada Administratīvā komisija.
(Baldones novada domes 2019.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.18 (prot.Nr.14, 27.§)
redakcijā)
5.5. Par kapu apgānīšanu tiek piemērota kriminālatbildība.
6. Noslēguma jautājums
Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc šo saistošo noteikumu publicēšanas Baldones
novada izdevumā „Baldones Ziņas”.
(Baldones novada domes 2014.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.4 (prot.Nr.3, 38.§) redakcijā)

Domes priekšsēdētāja

K.Putniņa

