IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr. 20/2022
Siguldā
APSTIPRINĀTI
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022.gada 15.septembra lēmumu
(prot. Nr. 17, 14.§)

Siguldas novada kapsētu kapliču telpu izmantošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu
1. Šie noteikumi nosaka Siguldas novada pašvaldības valdījumā esošo Siguldas novada kapsētu kapliču
telpu izmantošanas kārtību.
2. Siguldas novada pašvaldības valdījumā ir šādas Siguldas novada kapsētu kapličas (turpmāk –
Kapličas):
2.1. Siguldas kapsētas Jaunā kapliča;
2.2. Siguldas kapsētas Vecā kapliča;
2.3. Turaidas kapsētas kapliča;
2.4. Allažu pagasta kapsētas kapliča;
2.5. Inčukalna Jaunās kapsētas kapliča;
2.6. Mālpils kapsētas kapliča;
2.7. Ziemeļu kapsētas kapliča;
2.8. Sniķeru kapsētas kapliča.
3. Kapliča ir ēka mirušu cilvēku (turpmāk – Mirušais) novietošanai pirms apbedīšanas un bēru
ceremonijas norisei.
4. Kapliča ir atvērta katru dienu, izņemot svētdienas un pirmdienas un valsts svētku dienas, no plkst.8.00
līdz 17.00.
5. Kapličā ir atļauts uzturēties tikai ar attiecīgās kapsētas pārziņa atļauju.
6. Bēru ceremoniju norise notiek Kapličas atvadu zālē, un vienas ceremonijas ilgums nepārsniedz 1
(vienu) stundu. Ilgākas ceremonijas norisei nepieciešams saņemt Siguldas novada kapsētu pārziņa
atļauju. Starplaiks starp bēru ceremoniju sākuma laiku ir ne mazāks kā 1.5 (viena stunda un 30 minūtes)
stunda. Bēru ceremonijas sākuma laiks tiek noteikts, vienojoties ar attiecīgās kapsētas pārzini.
7. Kapličā aizliegts:
7.1. trokšņot un/vai traucēt bēru ceremonijas norisi;
7.2. ievest dzīvniekus;
7.3. dedzināt vielas, radot kvēpus un/vai dūmus, izņemot nelielos daudzumos, nepārkāpjot
ugunsdrošības noteikumus;

7.4. dedzināt sveces bez sveču turētāja;
7.5. bojāt vai no Kapličas iznest Kapličas aprīkojumu (mēbeles, iekārtas u.c.).
8. Klientu apkalpošanas telpas vai tehniskās telpas (gaitenis u.tml.), ja tādas Kapličā ir, bēru ceremonijas
norises papildu vajadzībām (mūzikas instrumentu, citu priekšmetu īslaicīgai novietošanai, ceremoniju
apkalpojošā personāla sagatavošanās vajadzībām u.tml.) atļauts izmantot tikai ar attiecīgās kapsētas
pārziņa atļauju, savlaicīgi informējot par šādu vajadzību.
9. Tehniskās telpas (gaitenis u.tml.), ja tādas Kapličā ir, citu Mirušo īslaicīgai novietošanai līdz
apbedīšanai tajā pat dienā atļauts izmantot tikai ar attiecīgās kapsētas pārziņa atļauju, savlaicīgi
informējot par šādu vajadzību, un netraucējot un neierobežojot citu bēru ceremoniju norisi vai klientu
apkalpošanu.
10. Persona, kura organizē Mirušā apbedīšanu (apbedītājs), ir atbildīga par šo noteikumu ievērošanu bēru
ceremonijas laikā un iepazīšanos ar šiem noteikumiem apliecina ar parakstu, vienlaikus apliecinot
samaksas veikšanu par Kapličas nomu bēru ceremonijai (1.pielikums).
11. Šie noteikumi stājas spēkā 2022.gada 16.septembrī.
12. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē ar Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores
2019.gada 31.oktobra rīkojumu Nr.10-7/104 apstiprinātie iekšējie noteikumi Nr.14/2019 “Siguldas
pilsētas kapsētas Jaunās kapličas telpu izmantošanas kārtība”.
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