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Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

 
APSTIPRINĀTS ar  

Dundagas novada Domes 
lēmumu Nr.169 (prot. Nr.7.,12.§) 

2010.gada  28.aprīlī  
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa  

Saistošie noteikumi Nr.12 
DUNDAGAS NOVADA KAPSĒTU  

IZVEIDOŠANAS UN UZTUR ĒŠANAS NOTEIKUMI 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

2010.gada 28.aprīlī 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu,  
21.panta 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 4. un 9.punktu. 

MK noteikumi Nr.502 “Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”. 
 

I. Vispār īgie noteikumi 
 
1.Noteikumos lietoto terminu skaidrojums: 
 
kapsēta– īpaša teritorija, kas saskaņā ar Dundagas novada Domes lēmumu paredzēta mirušo 
apbedīšanai; 
atvērta kapsēta– kapsēta, kur mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapa vietas; 
slēgta kapsēta– kapsēta, kur mirušo apbedīšana nenotiek; 
kapa vieta (ģimenes kapa vieta)– noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, ko ierāda mirušo 
apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai: kopiņas izveidošanai un apzaļumošanai, krūmu 
sastādīšanai, soliņa novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai; 
neuzraudzīta kapa vieta – kapa vieta, kura netiek kopta 3 gadus pēc kārtas; 
kapa vietas nomnieks– fiziska vai juridiska persona, ar kuru noslēgts nomas līgums par ģimenes 
kapa vietas izveidošanu un rezervēšanu personas dzīves laikā; 
kapliča– ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas laikā; 
kapa vietas kopējs- fiziska vai juridiska persona, kas nodrošina kapa vietas izveidošanu un 
kopšanu; 
kapsētas uzturētājs- kapsētas īpašnieks, fiziska vai juridiska persona, kura noslēgusi kapsētas 
uzturēšanas līgumu ar kapsētas īpašnieku; 
kapsētas pārzinis- pašvaldības vai cita kapsētas uzturētāja algots darbinieks, kas veic kapsētu 
pārraudzīšanu un uzturēšanu saskaņā ar šiem noteikumiem un darba pienākumiem. 
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2.Šie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro Dundagas novada kapsētās un kāda ir atbildība tās 
neievērošanas gadījumā. 
 
3.Šie noteikumi ir obligāti un saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Dundagas novada 
administratīvajā teritorijā. 
 
4.Par jaunu kapsētu izveidošanu un esošo paplašināšanu lemj Dundagas novada Dome saskaņā ar 
esošo teritorijas plānojumu. 
 
5. Dundagas novada domes izpilddirektors pārrauga un kontrolē šo noteikumu ievērošanu, kapsētu 
arhitektūras un ainavas veidošanu visās Dundagas pašvaldības kapsētās un nodrošina šo noteikumu 
ievērošanu. 
 
6.Dundagas novada kapsētas var būt Dundagas pašvaldības, reliģiskas organizācijas vai citas 
personas īpašums vai valdījums. 
 
7.Dundagas novada teritorijā ir atvērtas un slēgtas kapsētas. Kapsētas statusu nosaka Dundagas 
pagasta un Kolkas pagasta novada teritorijas plānojums. 
 
8.Kapsētas paredzētas Dundagas novada iedzīvotāju un viņu radinieku apbedīšanai. Citu personu 
(radinieku) apbedīšana Dundagas novada pašvaldības kapsētās iespējama, ja kapavietas nomnieks ir 
saņēmis Dundagas novada Domes izpilddirektora vai Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja 
saskaņojumu. 

 
II. Kapsētu saraksts Dundagas novada teritorijā 

 
2.1. Saistošie noteikumi attiecas uz visiem pašvaldības teritorijā esošajiem un par pašvaldības 
līdzekļiem apsaimniekotajiem civilajiem kapiem un kapličas izmantošanu. 
 
2.2. Dundagas pagasta kapsētu saraksts: 
Nosaukums Platība (ha) Piezīmes Ir uzraugs 
1. Alakstes 0,55 Pašvaldības apsaimniekošanā X 
2. Anstrupes 7,0 Pašvaldības apsaimniekošanā X 
3. Āžu 2,0 Pašvaldības apsaimniekošanā X 
4. Dingu  Slēgta. Privātīpašumā - 
5. Dūmeles 0,5 Pašvaldības apsaimniekošanā X 
6. Jaundundagas  

(Ildzeres, Ādģeru) 
0,2 Pašvaldības apsaimniekošanā X 

7. Kaļķu 1,4 Pašvaldības apsaimniekošanā X 
8. Kluču 0,5 Pašvaldības apsaimniekošanā - 
9. Kuiku  LVM, Ances pagasta pārziņā - 
10. Kužnieku 0,1 Pašvaldības apsaimniekošanā X 
11. Ķioķu  Privātīpašums - 
12. Ķurbes  LVM, Īves pagasta pārziņā - 
13. Lateves 0,5 Pašvaldības apsaimniekošanā X 
14. Mazirbes baznīcas  Mazirbes draudzes pārziņā - 
15. Nevejas 0,5 Pašvaldības apsaimniekošanā X 
16. Olsteru  Privātīpašumā - 
17. Ostes 0,7 Pašvaldības apsaimniekošanā X 
18. Ošu  LVM, pagasta apsaimniekošanā - 
19. Pareizticīgo  Slēgta. Pareizticīgo draudzes pārziņā X 
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20. Pāces 2,1 Pašvaldības apsaimniekošanā X 
21. Sabdagu 0,6 Pašvaldības apsaimniekošanā X 
22. Valpenes 6,4 Pašvaldības apsaimniekošanā X 
23. Vādzeres  LVM, Pagasta apsaimniekošanā - 
24. Vācu  Slēgta. Vienā zemes gabalā ar 

Anstrupes kapiem 
- 

25. Vīdales 0,7  X 
 
 
2.3 Kolkas pagasta kapsētu saraksts: 
Nosaukums Platība (ha) Piezīmes Ir uzraugs 
26. Mazirbes 1,07 Pašvaldības 

apsaimniekošanā 
 

27. Vaides 0,4063 Pašvaldības 
apsaimniekošanā 

 

28. Kolkas 2,17 Pašvaldības 
apsaimniekošanā 

 

29. Sīkraga    
30. Pitraga    
 
 

III. Kaps ētu iekšējās kārt ības noteikumi 
 
3.1.Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu nomniekiem, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem un citām 
personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi 
kapsētas apsaimniekotāja norādījumi. 
 
3.2.Apmeklētājiem kapsētās aizliegts: 

3.2.1. braukt ar velosipēdiem, mopēdiem, motocikliem u.tml.; 
3.2.2. braukt ar automašīnām un traktoriem, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapsētas 
īpašnieka vai pārziņa atļauja; 
3.2.3. ievest bez pavadas kapu teritorijā suņus; 
3.2.4. izvietot kapsētu teritorijā reklāmas paziņojumus un plakātus; 
3.2.5. veikt rakšanas, apbedīšanas vai pārapbedīšanas darbus bez saskaņošanas ar kapa pārzini; 
3.2.6. piesārņot un piegružot kapsētas un tām pieguļošās teritorijas ar atkritumiem un dedzināt 
atkritumus neatļautās vietās; 
3.2.7. patvaļīgi stādīt vai nozāģēt kokus bez kapsētas īpašnieka vai pārziņa atļaujas; 
3.2.8. ņemt smiltis un zemi neatļautā vietā; 
3.2.9. postīt kapsētu aprīkojumu (sētas, solus, sūkņus, ēkas, pieminekļus, piemiņas plāksnes 
u.tml.) un stādījumus; 
3.2.10. patvaļīgi mainīt kapu pārziņa ierādītas kapa vietas robežas. 

 
 

IV. Kapa vietas uzturēšanas noteikumi 
 
6.1.Kapa vietas nomnieka vai nomas tiesību pārņēmēja pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas 
labiekārtot kapavietu un to regulāri kopt. 
 
6.2.Krūmi, kas norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz kapa 
vietas robežām. 
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6.3.Kapa vietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm augstumu. 
 
6.4.Bez kapsētas īpašnieka vai uzturētāja atļaujas aizliegts izcirst kokus, kuru celma diametrs lielāks 
par 8 cm. 
 
6.5.Kapa vietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot šīferi, skārdu, plastmasas 
izstrādājumus un citus nepiemērotus materiālus. 
 
6.6.Ierādot kapa vietas, jāievēro, ka celiņam starp kapuvietu rindām jābūt ne šaurākam par 2 m. 
Izbūvējot celiņus kapsētas iekšienē, kapsētas pārzinis ir tiesīgs izdot rīkojumu par to, ka kapa vietas 
uzturētājam jāatbrīvo agrāk labiekārtoto kapavietu aizņemtie ceļi. 
 
6.7.Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās uzstādītajos 
konteineros vai kaudzēs. 
 
6.8.Restaurēt vai izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar kapsētas īpašnieka 
vai uzturētāja rakstisku atļauju. 
 
6.9.Kapa vieta, kas netiek kopta 3 gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu. Katru gadu tiek 
sastādīts kapsētas īpašnieka vai uzturētāja izveidotās komisijas akts par neapkoptām kapa vietām un 
kapa vietas nomnieks tiek rakstiski brīdināts par iespējamo kapa vietas nomas līguma vienpusēju 
pārtraukšanu. Kapsētas īpašnieka pilnvarota persona pēc 3 gadiem pārtrauc nomas līgumu un kapa 
kopiņu nolīdzina, iepriekš par to paziņojot kapa vietas uzturētājam, ja tas ir sasniedzams. 
6.10. Ja kapa vietai, kura vairs netiek kopta ir uzstādīts piemineklis vai piemiņas zīme, tad valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas inspektors izlemj jautājumu par šādas kapa vietas 
pieminekļa vai piemiņas zīmes saglabāšanu. 
 
6.11. Virsapbedījumus kapa vietās var izdarīt 25 gadus pēc pēdējā apbedījuma. 
6.12.Ja tiek apbedīta nezināma persona, kapa vieta tiek saglabāta 3 gadus un tās kopšanu organizē 
kapu apsaimniekotājs. 
 

V. Amatnieku un kapa vietu kopēju darb ība kapsētā 
 
7.1.Kā juridiskas, tā arī fiziskas personas, kuras savu darbību saskaņojušas ar kapsētas uzturētāju, 
var veikt kapa vietu kopšanu un amatnieku pakalpojumus kapsētās pēc kapa vietas nomnieka 
pasūtījuma. 
 
7.2.Amatniekiem, kas veic darbus kapsētā, jāsaņem kapsētas īpašnieka saskaņojums par 
pakalpojumu sniegšanu. 
 
7.3.Personām, kas kapsētās sniedz pakalpojumus, mehānismi un materiāli j ānovieto tā, lai 
netraucētu kustību kapsētā. Darbus pabeidzot vai beidzoties darba dienai, darba vietas jāsakārto, 
atkritumi jānokopj atbilstoši šiem noteikumiem. 
 
7.4.Ja darbu veikšanai nepieciešams transports, amatnieki un kapa vietu kopēji drīkst izmantot tikai 
transporta līdzekļu izmēriem atbilstošus celiņus. 
 

 
VI. Apbedīšanas kārt ība 

 
8.1.Personai tiek piešķirtas kapa vietas nomas tiesības, pamatojoties uz miršanas apliecību un 
noslēgto kapavietas nomas līgumu; 
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8.2.Kapsētas īpašnieks vai kapu pārzinis ierāda kapa vietu, obligāti pieprasot no mirušā piederīgiem 
izziņu ne vēlāk kā 24 stundas pirms apbedīšanas; Apbedīšana var notikt katru dienu; 
 
8.3.Kapu rakšanu un aizbēršanu veic bēru rīkotāja apbedīšanas firma vai personu grupa, saskaņojot 
ar kapa pārzini vai īpašnieku. Kapam jābūt izraktam un sagatavotam mirušā apbedīšanai ne vēlāk kā 
vienu stundu pirms apbedīšanas ceremonijas sākuma; 
 
8.4.Kapa rakšanu jāveic ne mazāk kā diviem cilvēkiem, ievērojot darba drošības noteikumus; 
 
8.5.Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvēlēts apbedītājs; 
 
8.6.Kapsētas apsaimniekotājs izīrē bēru rīkotājiem kapliču mirušā novietošanai līdz apbedīšanas 
brīdim un atvadu ceremonijai. Mirušo, kas novietots kapličā, drīkst apmeklēt ar kapsētas pārziņa 
atļauju, pārējā laikā kapliča slēgta. 
 
8.7.Āžu kapsētas teritorijā apsaimniekotājs veido speciālu sektoru vai kapa rindu bezpiederīgo 
apbedīšanai. 
 
8.8.Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2m, 
platumam- 1m, dziļumam- 1,5m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, 
izņemot kapa dziļumu. 
 
8.9.Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 m dziļumā. Attālumam starp kopiņām to garajās malās jābūt 1 
m, īsajās malās- 0,5 m. 
 
8.10.Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1m līdz kokam un 0,3 m līdz piemineklim. 
 
8.11.Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapa vietā, jaunā ģimenes 
kapa vietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapa vietā, uzstādot kopēju 
piemiņas zīmi. 
 
8.12. Ierādāmo kapa vietu izmēri: 

Kapa vieta Platums ( m ) Garums ( m ) Laukums ( m2 ) 
Vienvietīga 2,00 3,00 6,00 
Divvietīga 3,00 3,00 9,00 
Trīsvietīga 3,50 3,00 10,50 
Četrvietīga 4,50 3,00 13,50 

 
8.13. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot kapsētas 
īpašnieka vai uzturētāja un sanitārā dienesta atļauju. 
 
8.14. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar 
kapsētas īpašnieku vai uzturētāju. 
 

 
VII. Kapli ču izmantošana 

 
9.1.Kapličas izmantojamas sēru pasākumiem un mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. 
 
9.2.Kapličas drīkst izmantot tikai ar kapsētas īpašnieka atļauju. 
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VIII. Atbild ība un administratīvā soda uzlikšanas kārt ība 
 
10.1. Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos paredzētā 
kārtība, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu, smagumu un vainas pakāpi; 
 
10.2. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un par noteikumu neievērošanu ir tiesīgi sastādīt 
administratīvo protokolu Dundagas novada Domes deputāti, izpilddirektors, pagasta pārvaldnieks, 
policijas darbinieki; 
 
10.3. Šo noteikumu 10.2.punktā minētās amatpersonas ir tiesīgas izteikt brīdinājumu vai uzlikt 
naudas sodu līdz Ls 30,- un to iekasēt pārkāpumu vietā, izsniedzot noteikta parauga kvīti; 
 
10.4. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz sastādītajiem administratīvo pārkāpuma 
protokoliem izskata Dundagas pagasta padomes administratīvā komisija; 
 
10.5. Par šo noteikumu neievērošanu administratīvā komisija var izteikt brīdinājumu vai uzlikt 
naudas sodu līdz Ls 100-. 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētāja p.i.                          (paraksts)   G.Pirvits 
 
NORAKSTS PAREIZS 
Kancelejas vadītāja       S.Kokoreviča 
28.07.2010. 
Dundagas novada Dundagas pagastā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


