Saistošie noteikumi
2013.gada 14.augustā

Siguldā

Nr.20
(prot. Nr.17, §17)

Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2.punktu,
43.panta pirmās daļas 4.un 9.punktu un
43.panta trešo daļu

* ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada Domes 2013.gada 20.novembra Saistošajiem noteikumiem Nr.45
„Grozījumi Siguldas novada pašvaldības 2013.gada 14.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Kapsētu
uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā” (prot.Nr.24, §9)
** ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada Domes 2015.gada 2.septembra Saistošajiem noteikumiem Nr.12
„Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Kapsētu uzturēšanas un
lietošanas noteikumi Siguldas novadā” (prot.Nr.13, §19)

1. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Siguldas novada kapsētu kapavietu piešķiršanas, kopšanas un
uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu īpašnieku,
apsaimniekotāju un kapavietas nomnieku tiesības un pienākumus, kapavietas ierīkošanas un
uzturēšanas vispārīgos noteikumus, apbedīšanas kārtību un administratīvā soda piemērošanu
un iekasētās soda naudas izlietošanu.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1.
aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana,
brīdinājuma zīmes uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu sastādīšana;
2.2.
aktēta kapavieta – noteiktā kārtībā par nekoptu atzīta kapavieta;
2.3.
amatnieks – komersants, kurš saņēmis Siguldas novada Domes Attīstības
pārvaldes Īpašumu nodaļas atļauju veikt komercdarbību kapsētas teritorijā.
2.4.
apbedījums - mirušā cilvēka vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana
kapavietā šajos saistošajos noteikumos paredzētā kārtībā;
2.5.
apbedīto reģistrs – kapsētā apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido no mirušo
reģistrācijas grāmatām un apbedījumu vietu shēmas kartotēkas, par kuru atbild
kapsētas pārzinis;
2.6.
kapavieta (ģimenes vai dzimtas kapavieta) noteikta izmēra zemes teritorija
kapsētā, kas ierādīta (paredzēta) mirušo cilvēku apbedīšanai, kapavietas
izveidošanai un kopšanai, par kuru noslēgts līgums par kapavietas uzturēšanu;

kapsēta – īpaša teritorija, kas saskaņā ar Siguldas novada Domes lēmumu ierādīta
mirušo cilvēku apbedīšanai;
2.8.
Kapavietas lietotājs – fiziska personas, ar kuru ir noslēgts kapavietas lietošanas
līgums ar kapsētas pārzini
2.9.
kapsētas pārzinis – amatpersona, kura pilda šajos noteikumos paredzētos kapsētu
uzturēšanas pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu;
2.10. Kapavietas uzturētājs (apsaimniekotājs) – fiziska vai juridiska persona, kura uz
noslēgto kapavietas lietošanas līguma pamata nodrošina kapavietas uzturēšanu
sakoptā stāvoklī;
2.11. kapliča – ēka kapsētas teritorijā, kas paredzēta mirušo cilvēku novietošanai un
uzglabāšanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei;
2.12. kolumbārijs – īpaši izveidota vieta, kas paredzēta urnu ar kremētu mirušo cilvēku
pelniem apbedīšanai;
2.13. virsapbedījums – mirušā cilvēka vai urnas ar kremēta mirušā cilvēka pelniem
apbedīšana;
2.14. koplietošanas teritorija – visiem lietotājiem pieejama labiekārtota teritorija, kas
var ietvert koplietošanas laukumus, autotransporta piebraucamos ceļus, gājēju
takas, ūdens ņemšanas vietas, atpūtas solus, atkritumu savākšanas laukumus u.c.,
kas nodrošina teritorijas funkcionālo uzturēšanu.**
3. Siguldas pilsētas kapsēta, Mores pagasta kapsēta un Allažu pagasta kapsēta ir Siguldas
novada pašvaldības īpašums.
4. Kapsētas ir paredzētas mirušo cilvēku, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Siguldas
novada administratīvā teritorija, apbedīšanai, kā arī Siguldas novadā deklarēto personu
vecvecāki, vecāki, bērni, mazbērni, brāļi un māsas un personas, kuras ir esošo ģimenes vai
esošo dzimtas kapu lietotājas.
5. Siguldas novada pašvaldība pašvaldības īpašumā esošajās kapsētās var izveidot speciālu
sektoru bezpiederīgo apbedīšanai.
6. Siguldas novada Domes Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļa pārrauga un kontrolē
noteikumu ievērošanu, kapsētas arhitektūras un ainavas veidošanu visās Siguldas novada
kapsētās.
7. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Siguldas novada
administratīvajā teritorijā.
8. Siguldas novada pašvaldības kapsētas ierīkošanai tiek piešķirta pašvaldības īpašumā esoša
zemes dabas pamatnes teritorija, kas tiek reģistrēta zemesgrāmatā, norādot tās izmantošanas
veidu. Citu juridisku vai fizisku personu īpašumā esošās zemes, pēc viņu ierosinājuma, var
tikt izmantotas kapsētas ierīkošanai, ja ir pieņemts Siguldas novada Domes lēmums par
kapsētas ierīkošanu, šajās zemēs.
9. Siguldas novadā kapsētas var būt Siguldas novada pašvaldības, reliģisko organizāciju vai citu
personu īpašums.
10. Zemes īpašnieks atbild par kapsētas teritorijas reģistrēšanu zemesgrāmatā un kapsētu
apsaimniekošanu.
2.7.

2.Kapsētu darba režīms
11. Siguldas novada kapsētas ir atvērtas apmeklētājiem diennakts gaišajā laikā.
12. Siguldas novada kapos kapsētas pārziņi apmeklētājus pieņem katru dienu, izņemot svētdienas
un pirmdienas, un valsts svētkus, no plkst.8.00 līdz 13.00.
13. Mirušo piemiņas dienā un citās oficiālās mirušo atceres dienās kapsētas darba režīmu nosaka
kapsētas pārzinis.
14. Valsts svētkos, svētdienās un pirmdienās kapsētas apbedīšanai ir slēgtas.
3.Kapsētu iekšējā kārtības noteikumi

15. Kapsētu apmeklētājiem, kapu kopējiem, kapsētas apsaimniekotāja kapu strādniekiem,
nomniekiem un citām personām, kuras atrodas kapsētu teritorijā, jāizturas godbijīgi,
nepieļaujot kapsētas videi kaitīgas un traucējošas darbības, jāpilda kapu pārziņa norādījumi
un prasības.
16. Kapsētu teritorijās aizliegts:
16.1.1. ievest dzīvniekus;
16.1.2. braukt ar mopēdiem, motocikliem un citiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem;
iebraukt ar automašīnām kapsētu teritorijās bez kapsētas pārziņa atļaujas,ja tas
nav saistīts ar tuvu cilvēku pieminēšanu, t.sk., arī apbedīšanas veicējiem;
16.1.3. traucēt kapsētas apmeklētāju mieru un bēru ceremoniju norisi;
16.1.4. atskaņot un spēlēt skaļu mūziku, skaļi klaigāt;
16.1.5. postīt kapu vietas un kapsētu aprīkojumu (sētas, solus, ēkas, pieminekļus,
piemiņas plāksnes u.tml.) un stādījumus;
16.1.6. piegružot kapsētas teritoriju un tai pieguļošo teritoriju, kā arī dedzināt
atkritumus;
16.1.7. sniegt apbedīšanas vai kapavietu kopšanas komercpakalpojumus bez kapsētas
pārziņa un apsaimniekotāja atļaujas;
16.1.8. uzturēties kapsētās diennakts tumšajā laikā.
4.Kapsētu apsaimniekošana
17. Kapsētas īpašnieks ir tiesīgs kapsētu apsaimniekot pats vai nodot kapsētas apsaimniekošanas
tiesības, pamatojoties uz noslēgtu līgumu.
18. Pašvaldība savā īpašumā esošās kapsētas vai kapličas var nodot apsaimniekošanā vai nomā
ar apsaimniekošanas tiesībām fiziskai vai juridiskai personai, kas uzvarējusi iepirkuma
procedūrā par kapu teritorijas apsaimniekošanu vai telpu nomas tiesību izsoli normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā.
19. Kapsētu īpašnieka tiesības:
19.1. Maksas pakalpojumu apmēru nosaka kapsētas īpašnieks;
19.2. Novada kapsētās sniegto maksas pakalpojumu apmēru nosaka novada Dome;
20. Novada kapsētu īpašnieka pienākums ir:
20.1. organizēt kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām
kultūrvēsturiskajām tradīcijām, saskaņojot ar Siguldas novada Domes Attīstības
pārvaldes Īpašumu nodaļu; nodrošināt pieminekļu ar arhitektonisku un
kultūrvēsturisku nozīmi sakopšanu.
20.2. uzturēt, remontēt kapsētu administrācijas un saimniecības ēkas, kapličas, iekšējos
ceļus un celiņus, koplietošanas laukumus, sētas un solus.
20.3. organizē kapsētu teritoriju labiekārtošanu, atkritumu izvešanu un ūdensapgādi
kapsētās.
20.4. 1905.gada revolūcijas dalībnieku (J.Desainis, J.Pālēns, K.Cirponis) piemiņas
vietu, pasaules karos un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru apbedījumu
vietu, un citu ievērojamu personu un slavenu novadnieku piemiņas vietas,
Kropotkinu dzimtas kapavietu uzturēšanu sakoptā stāvoklī;
20.5. izsniegt komersantiem atļaujas kapavietu kopēju un amatnieku pakalpojumu
sniegšanai kapsētās;
20.6. kapsētas īpašniekam ir pienākums nozīmēt kapsētas pārzini un noteikt viņa
tiesības un pienākumus;
20.7. ziemas periodā veikt kapsētas autotransporta piebraucamo ceļu un maģistrālo taku
kopšanu, kapsētas koplietošanas teritorijā, saskaņā ar pielikumu Nr.1, sniega
tīrīšanu, kad sniega biezums pārsniedz 15 cm un kaisīšanu, izlases veidā slidenās vietās.**

21. Kapsētas pārziņa pienākumi:
21.1. nospraust, uzmērīt, ierādīt dabā kapsētas sektorus, rindas un kapavietas,
21.2. veikt lietvedības kārtošanu un saglabāšanu par katra mirušā cilvēka apbedīšanu
atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai;
21.3. veikt apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas pieejamību. Kārtot
mirušo cilvēku reģistrācijas grāmatu, nodrošināt tajā esošās informācijas
pieejamību atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
21.4. uzturēt kārtībā kapsētu apbedīšanas biroju telpu, biroja tehnikas un saimniecības
telpas, saglabāt kapsētā esošās vērtības, kā arī uzturēt kārtībā kapsētas
koplietošanas teritorijas;**
21.5. ievērot sanitārās normas un noteikumus ;
21.6. izslēgts ar 02.09.2015. grozījumiem**
21.7. veikt kapavietas aprīkojuma demontāžas vai uzstādīšanas uzskaiti, informāciju,
pārraudzību;
21.8. slēgt līgumus par kapavietu uzturēšanu un iesniegt tos reģistrēšanai Siguldas
novada Domes Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļā.
21.9. Nodrošināt maksas iekasēšanu par kapsētās sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
5.Kapavietas lietošanas noteikumi
22. Kapavieta tiek piešķirta un ierādīta pamatojoties uz:
22.1. personas vai iestādes rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un
ierādīšanu;
22.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
22.3. dokumentu, kas apliecina veikto maksājumu par kapavietas piešķiršanu;
22.4. līgumu par kapavietas uzturēšanu;
23. Kapavietas lietotājs iegūst kapavietas lietošanas tiesības, noslēdzot kapavietas lietošanas
līgumu ar kapsētas pārzini, pamatojoties uz šo noteikumu 4.punktu. Kapavietas lietotājs
apņemas kopt kapavietu, veicot šo darbu pats, vai algojot kapavietas kopēju.
24. Noslēdzot kapavietas lietošanas līgumu, kapavietas lietotājam jāizvēlas un jānorāda viens no
radiniekiem, kas būs kapavietas lietotāja pienākumu pārņēmējs.
25. Kapavietas lietošanas līgumu var noslēgt, pamatojoties uz:
25.1.
miršanas apliecību vai miršanas izziņu;
25.2.
pilnvarojumu par ģimenes vai dzimtas kapavietas lietošanas tiesību
pārņemšanu;
25.3. kapavietas piešķiršanu apliecinošu ierakstu mirušo reģistrācijas grāmatā vai citu šī
fakta dokumentālu apstiprinājumu.
26. Kapavieta tiek ierādīta tikai tūlītējas apbedīšanas vajadzībām, bet ne lielāka kā četrvietīga
Siguldas pilsētas kapsētā, Mores un Allažu kapsētās ne lielāka kā 20 m².
27. Kapavietas lietošanas līgums izbeidzas, ja:
27.1. kapavietas lietotājs atsakās no kapavietas lietošanas un pārtrauc līgumu, rakstiski
par to brīdinot kapsētas pārzini;
27.2. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;
27.3. ja piecu gadu laikā pēc kapavietas uzturētāja nāves nav pieteicies neviens
kapavietas lietotāja pienākumu pārņēmējs;
27.4. kapavieta uzskatāma par neuzraudzītu saskaņā ar šo noteikumu nepildīšanu;
27.5. kapsēta vai tās daļa tiek slēgta likvidēšanai.
28. Izbeidzoties kapavietas lietošanas līgumam, kapsētas īpašnieks izlemj jautājumu par
kapavietas lietošanu tiesību piešķiršanu citai personai.
29. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Neidentificēta
(bezpiederīgo) mirušā kapavieta tiek saglabāta 3 gadus.

6. Kapavietas kopšana un uzturēšana
30. Kapavietas lietotājs var kopt kapavietu pats vai slēgt līgumu par kapavietas kopšanu ar
kapsētas apsaimniekotāju vai citu pakalpojuma sniedzēju;**
31. Kapavietas lietotāja pienākums:
31.1. ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietas apmales, kas norobežo
ierādīto kapavietu, tās nedrīkst pārsniegt 15 cm augstumu;
31.2. uzturēt dzīvžogus, kuri norobežo kapavietu, lai to augstums nepārsniedz 40 cm;
31.3. atkritumus pēc kapu kopšanas nogādāt atkritumu savākšanās vietās uzstādītajos
konteineros.
32. Siguldas novada kapsētās ir aizliegts:
32.1. bez Siguldas novada Domes Īpašumu nodaļā saņemtas atļaujas izcirst kokus;
32.2. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai izmantot neatbilstošus materiālus
(šīferi, skārdu, plastmasas izstrādājumus un citus nepiemērotus materiālus);
32.3. veidot atkritumu kaudzes kapsētās citās vietās
33. Ar kapsētas pārzini rakstiski ir jāsaskaņo:
33.1. Pieminekļu, piemiņas plākšņu un kapakmeņu uzstādīšana, kā ari kapavietu
labiekārtošana;
33.2. kapsētas pieminekļu restaurēšana vai izvešana no kapsētas.
34. Ja kapu kopšanas darbus veic komersants, tad tiek noslēgts līgums starp komersantu un kapu
apsaimniekotāju, kurā jāvienojas par samaksu.
1
34. Kapavietu kopšanas rezultātā radušies atkritumi jānovieto tam paredzētās vietās. Atkritumi
jāšķiro:
34.1 1.sadzīves atkritumu konteineros – mazgabarīta neorganiskie atkritumi (stikls,
plastmasa, metāls, mākslīgie ziedi u.tml.);
1
34. 2.organisko atkritumu konteineros – bioloģiskie atkritumi (ziedi, vainagi, zari, zāle,
lapas u.tml.).**
35. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu. Katru gadu
tiek sastādīts kapsētas pārziņa izveidotās komisijas akts par neapkoptām kapavietām un
kapavietas lietotājs tiek rakstiski brīdināts par iespējamo kapavietas nolīdzināšanu. Kapu
pārziņa pilnvarota persona pēc pieciem gadiem kapa kopiņu nolīdzina, 60 dienas iepriekš par
to rakstiski informējot iepriekšējo kapavietas lietotāju.
36. Šīs nodaļas 33., 34., 35., 36., 37.punktu noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms
pārkāpums, par ko pārkāpēji var tikt sodīti saskaņā ar šo Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksu.
7. Amatnieku, apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju un
kapavietu kopēju profesionālā darbība kapsētā**
37. Personas, kuras savu darbību saskaņojušas ar kapsētas pārzini, var veikt kapavietu kopšanu
un amatnieku pakalpojumus kapsētās pēc kapavietas lietotāja pasūtījuma. Gadījumos, kad
nepieciešami papildus teritorijas sakopšanas, uzlabošanas vai labiekārtošanas darbi
koplietošanas teritorijā, kapavietas labiekārtošanas vai apbedīšanas ceremonijas vajadzībām,
saskaņā ar kapavietas lietotāja pasūtījumu, pēc saskaņošanas ar kapu pārzini, darbus veic
labiekārtošanas vai apbedīšanas pakalpojuma sniedzējs. Pēc pakalpojuma sniegšanas,
teritorija tiek sakārtota tās sākotnējā stāvoklī, novācot izvietotos priekšmetus, savācot
atkritumus u.tml.**
38. Amatniekiem un kapavietu kopējiem, kas veic darbības kapsētā, pēc kapsētas pārziņa,
apsaimniekotāja vai pašvaldības policijas pieprasījuma jāuzrāda kapsētas pārziņa, saskaņots
dokuments par pakalpojumu sniegšanu un personu apliecinošs dokuments.

39. Mehānismu un materiāli jānovieto tā, lai netraucētu kustību kapsētā. Darbus pabeidzot vai
beidzoties darba dienai, darbavietas jāsakārto, nojauktie kapu pieminekļi un apmaļu paliekas
jāizved no kapsētas, atkritumi jānokopj atbilstoši šo noteikumu prasībām.
40. Personas darbu veikšanai nepieciešamo transportu drīkst izmantot tikai tajos celiņos, kuri
atbilst transporta līdzekļu izmēriem, saskaņojot ar kapsētas pārzini un samaksājot novada
domes noteikto maksu.
8. Apbedīšanas kārtība un kapliču izmantošana
41. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku. Apbedīšana notiek
atbilstoši noteikumu 3.daļā minētajam kapsētu darba režīmam. Ir iespējami izņēmumi, ja
tiem ir pamatoti ar objektīviem apstākļiem un ir panākta vienošanās ar pārzini.
42. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvēlēta apbedīšanas
firma, saskaņojot ar kapsētas pārzini un samaksājot novada Domes noteikto maksu.
43. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Mirušais tiek apbedīts zārkā, kremācijas
gadījumā – urnā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam - 1m, dziļumam - 1,6
līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.
Attālumam starp divu blakus esošo kapa vietu īsajām malām jābūt ne mazākām par 0,5 m.
Virs katras kapa vietas jābūt zemes uzbērumam 0,5 m augstumā vai arī kapu plāksnei, vai
apmalēm.
44. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 m dziļumā. Attālumam starp kopiņām to garajās malās
jābūt 1 m, īsajās malās - 0,5 m.
45. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,4 m līdz zārka vākam.
46. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1m līdz kokam un 0,3 m līdz piemineklim.
47. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā, jaunā ģimenes
kapavietā, kolumbārijā vai sēru birzī. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana
vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.
48. Ierādāmo kapavietu izmēri:
Kapavieta
Kapavietas zārkiem
Vienvietīga
Divvietīga
Trīsvietīga
Četrvietīga
Kapavietas urnām
Vienvietīga
Divvietīga
Trīsvietīga
Četrvietīga
Rindu (joslveida kapavietu izvietojums)
kapavietas

Platums, m

Garums, m

Laukums, m2.

1,75
2,50
3,0
4,0

3,0
3,0
3,0
3,0

5,25
7,5
9,0
12,0

1,5
2,5
3,5
4,5

1,5
1,5
1,5
1,5

2,25
3,75
5,25
6,75

1,5

2,5

3,75

49. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot kapsētas
īpašnieka un sanitārā dienesta atļauju.
50. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar
kapsētas pārzini.
51. Aizliegta mirstīgo atlieku ekshumācija no Brāļu kapiem pārapbedīšanai citā vietā, izņemot
gadījumu, kad tiek ekshumētas visas mirstīgās atliekas.
52. Kapličas tiek iznomātas bēru rīkotājiem mirušā novietošanai un uzglabāšanai līdz bēru un
atvadu ceremonijai.
53. Mirušo cilvēku, kas novietots kapličā līdz apbedīšanas brīdim, drīkst apmeklēt ar kapsētas
pārziņa atļauju darba laikā, pārējā laikā kapličas ir slēgtas.

54. Atvadu ceremonijas ilgums kapličā tiek noteikts, vienojoties bēru rīkotājiem ar kapsētas
pārzini.
55. Nekoptas kapavietas aktēšana:
55.1. Reizi gadā kapsētu pārzinis apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru
nekopto kapavietu un marķēt to ar noteikta parauga brīdinājuma zīmi.
55.2. Ja kapsētu pārzinis ir sastādījis piecus aktus par nekoptu kapavietu un nav zināms
aktētās kapavietas uzturētāja vārds, uzvārds un dzīvesvieta. Kapsētu pārzinis
ievieto sludinājumu vienā no Siguldas novada laikrakstiem, laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” un portālā www.sigulda.lv par nekoptu kapavietu, norādot kapsētu,
kurā atrodas taktētā kapavieta, sektoru, rindu, vietu un brīdinājumu par iespējamo
kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu ar uzaicinājumu kapavietas
uzturētājam vai viņa pilnvarotajai personai trīs mēnešu laikā ierasties pie kapsētu
pārziņa. Ja trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā pie kapsētu
pārziņa nav ieradies ne kapavietas uzturētājs, ne viņa pilnvarotā persona, līgums
par kapavietas uzturēšanu tiek izbeigts.
56. Kapavietas lietotājam ir jāatlīdzina pašvaldībai izdevumi, kas radušies laikā, kad kapavietas
kopšanu nodrošināja pašvaldība.
9. Atbildība un administratīvā soda piemērošana
57. Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.
58. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu fiziskām personām var tikt piemērots naudas sods
līdz 70,00 euro* un juridiskām personām līdz 280,00 euro*.
59. Administratīvo pārkāpumu protokolus sastādīt ir tiesīgi:
59.1. pašvaldības policijas darbinieki;
59.2. novada kapsētu pārzinis.
60. Ar šo saistošo noteikumu pārkāpšanu saistītās lietas izskata un uzliek naudas sodu Siguldas
novada Domes Administratīvā komisija.
61. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo šo noteikumu pārkāpējus no šo noteikumu
pildīšanas, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar Latvijas
Republikā normatīvajiem aktiem.
62. Ja personas, kuras kapsētās sniedz pakalpojumus, nepilda šos noteikumus un pienākumus,
kapsētas īpašniekam ir tiesības pārtraukt šo personu darbību kapsētas teritorijā.
63. Iekasētā soda nauda tiek izlietota: 100% no iekasētās soda naudas tiek ieskaitīti Siguldas
novada Domes pamatbudžetā.
64. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
65. Atzīt par spēku zaudējušiem ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu, Siguldas novada
pašvaldības 2008.gada 2.jūlija saistošos noteikumus Nr.11 „Par kapsētu uzturēšanu un
lietošanu Siguldas novadā”.

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Stājušies spēkā ar 2013.gada 25.oktobri

U.Mitrevics

1.pielikums**
Siguldas novada Domes 2013.gada
14.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.20 „Kapsētu uzturēšanas un
lietošanas noteikumi Siguldas
novadā”

