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Saistošie noteikumi Nr. 9
„Kapsētas uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Raunas novadā”
Izdoti
saskaņā
ar
likuma
„Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu,
21. panta 1. daļas 16. punktu un 43. panta
4. un 9. punkts
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Noteikumos lietotie termini:
kapsēta - īpaša teritorija, kas ierādīta mirušo apbedīšanai;
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;
kapavietas nomnieks - fiziska vai juridiska persona, ar kuru noslēgts beztermiņa nomas līgums par
kapu lauciņa izmantošanu;
kapliča - ēka kapsētā, mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijai;
kapu pārzinis – amatpersona, kura pilda kapsētas uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un
nodrošina šo noteikumu ievērošanu.
1.2. Šie noteikumi ir obligāti un saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Raunas novada
administratīvajā teritorijā.
1.3. Raunas kapsēta ir Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes īpašumā, tā tiek uzturēta Raunas
evaņģēliski luteriskajai draudzei sadarbojoties ar Raunas novada domi. Raunas novada domes
Saimnieciskais dienests pārrauga un kontrolē šo noteikumu ievērošanu, kapsētu arhitektūras un
ainavas veidošanu Raunas kapsētā, ievērošanu nodrošina Raunas evaņģēliski luteriskā draudze.

1.4. Drustu kapsēta ir Raunas novada domes īpašumā. Raunas novada domes Saimnieciskais dienests
pārrauga un kontrolē šo noteikumu ievērošanu, kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu Drustu
kapsētā, ievērošanu nodrošina kapu pārzinis.
1.5. Kapsētas ir paredzēta mirušo Raunas novada iedzīvotāju apbedīšanai. Citu personu (radinieku)
apbedīšana kapsētās iespējama, ja kapavietas lietotājs ir saņēmis attiecīgi Raunas kapsētā - Raunas
evaņģēliski luteriskās draudzes piekrišanu un saskaņojumu, ko dod kapu pārzinis, Drustu kapsētā –
Raunas novada domes piekrišanu un saskaņojumu, ko dod kapu pārzinis.
2. Kapsētas iekšējās kārtības noteikumi
2.1. Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu nomniekiem, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem un citām
personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi
kapsētas īpašnieka, uzturētāja un pārziņa norādījumi.
2.2. Kapu pārzinis apmeklētājus pieņem Raunas kapsētā un Drustu kapsētā, pēc iepriekšējas
pieteikšanās pa tālruni.
2.3. Kapliča tiek izmantota mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. To drīkst apmeklēt tikai ar
kapu pārziņa atļauju kapsētas darba laikā.
2.4. Kapu svētki Raunas kapsētā notiek katru gadu jūlija pirmajā sestdienā, svecīšu vakari – oktobra
pirmajā sestdienā.
2.5. Kapu svētki Drustu kapsētā notiek katru gadu augusta pirmajā sestdienā, svecīšu vakari –
septembra trešajā sestdienā.
2.6. Apmeklētājiem kapsētās aizliegts:
2.6.1. pārvietoties ar slēpēm, skrituļslidām, velosipēdiem u.tml.;
2.6.2. braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapu pārziņa atļauja;
2.6.3. ievest mājdzīvniekus;
2.6.4. sniegt apbedīšanas un kapavietu kopšanas komercpakalpojumus bez kapsētas pārziņa atļaujas;
2.6.5. piegružot kapsētas teritoriju un dedzināt atkritumus, kā arī vest sadzīves atkritumus;
2.6.6. stādīt lieli augošus kokus apbedīšanai ierādītajās vietas bez kapu pārziņa vai Raunas evaņģēliski
luteriskās draudzes atļaujas;
2.6.7. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;
2.6.8. postīt kapsētas aprīkojumu un stādījumus.
3. Kapavietas lietošanas un kopšanas noteikumi
3.1. Fiziska vai juridiska persona iegūst kapavietas nomas tiesības pēc tās ierādīšanas.
3.2. Kapavietu var ierādīt vai nomas līgumu var noslēgt, pamatojoties uz:
3.2.1. miršanas apliecību;
3.2.2. pilnvarojumu par ģimenes vai dzimtas kapavietas pārņemšanu;
3.2.3. kapavietas piešķiršanu apliecinošu ierakstu mirušo reģistrācijas grāmatā vai citu šī fakta
dokumentāru apstiprinājumu.
3.3. Raunas evaņģēliski luteriskā draudze vai Raunas novada dome ierāda kapa vietu un noslēdz
beztermiņa kapavietas nomas līgumu. Kapavietas nomnieks līgumā apņemas kopt iznomāto kapavietu,
veicot šo darbu pats vai algojot kapa vietas kopēju.
3.4. Kapavietas nomniekam ir tiesības tikt apglabātam viņam ierādītajā kapavietā, ģimenes vai dzimtas
kapavietā, kā arī apbedīt savus piederīgos attiecīgi Raunas vai Drustu kapsētā, ja Raunas kapsētā ir
saņemta Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes atļauja un Drustu kapsētā – saņemta Raunas novada
domes atļauja.

3.5. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz
kapavietas robežām.
3.6. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm augstumu.
3.7. Aizliegts bez kapsētas uzturētāja atļaujas izcirst kokus.
3.8. Kapavietas nožogošanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus: šīferi, skārdu, ķieģeļus,
plastmasas izstrādājumus un citus nepiemērotus materiālus, mūra nožogojuma veidošanai iepriekš
saņemama kapu pārziņa atļauja.
3.9.Atkritumi pēc kapu sakopšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās uzstādītajos konteineros vai
kaudzēs. Aizliegts veidot atkritumu kaudzes kapsētā citās vietās.
3.10. Kapavietas nomnieka pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to
regulāri kopt.
3.11. Pieminekļu, piemiņas plākšņu un kapakmeņu uzstādīšana, kā arī kapavietu labiekārtošana
jāsaskaņo ar kapu pārzini.
3.12. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu un nomas
līgums tiek lauzts. Katru gadu tiek sastādīts akts par neapkoptām kapavietām.
3.13. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt 30 gadus pēc pēdējā apbedījuma.
4. Apbedīšanas kārtība
4.1. Personai tiek piešķirtas kapavietas nomas tiesības, pamatojoties uz dzimtsarakstu iestādes izdotu
miršanas apliecību.
4.2. Kapu pārzinis ierāda kapavietu un nosaka apbedīšanas laiku. Apbedīšana notiek saskaņojot ar
kapu pārzini.
4.3. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētā sniedz bēru rīkotāja izvēlēta apbedīšanas firma
vai cits pakalpojumu sniedzējs.
4.4. Bezpiederīgo apbedīšana notiek sadarbībā ar Raunas novada domes sociālo dienestu.
4.5. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam
- 1m, dziļumam - 1,8. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.
4.6. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 m dziļumā.
4.7. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,5 m.
4.8. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5. Atbildība
5.1. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgām personām var tikt piemērots administratīvais sods līdz
EUR 71,14.
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5.2. Kontrolēt noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences ietvaros ir
tiesīgas šādas amatpersonas:
5.2.1. pašvaldības pilnvarotas personas – priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors;
5.2.2. policisti;
5.3. Administratīvos protokolus izskatīt un sodu piemērot ir tiesīga Administratīvā komisija.

Domes priekšsēdētājs

A. Neimanis

