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JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 22.MARTA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.______  

“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2011.GADA 

24.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.11-12 “JELGAVAS PILSĒTAS 

PAŠVALDĪBAS KAPSĒTU DARBĪBAS UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI”” 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 16.punktu un 43.panta trešo daļu  
 

 

      Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11-12 

„Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” (Latvijas 

Vēstnesis, 2011., Nr.58, 2012., Nr.166, 2013., Nr.200) šādus grozījumus: 

1. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus “Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra 

“Pilsētsaimniecība” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Pilsētsaimniecība” (attiecīgā locījumā). 

2. Izteikt 2.11.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.11.1. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā apbedīšanai piešķir jaunas kapavietas, kā arī mirušos 

apbedī ģimenes kapavietās;”. 

3. Izteikt 8.7.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“8.7.4. personas ar I vai II grupas invaliditāti, uzrādot Invaliditātes apliecību kapsētu 

apsaimniekotāja pārstāvim”. 

4. Izteikt 10.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“10.3.1. atvērtajās kapsētās jaunajos sektoros: 

 

Kapavieta Platums, m Garums, m Laukums, m
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Kapavietas zārkiem vai urnām 

Vienvietīga kapavieta 1,75 3,00 5,25 

Divvietīga kapavieta 3,00 3,00 9,00 

Trīsvietīga kapavieta 4,50 3,00 13,50” 

 

5. Svītrot 10.3.2. apakšpunktā vārdus “atvērto kapsētu iesāktajos sektoros”. 

6. Papildināt noteikumus ar 11.3. un 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“11.3. krematorijas izsniegtu dokumentu par kremācijas faktu, ja tiek apbedīta urna; 

  11.4. dokumentu, kas apliecina samaksu par jaunu kapavietu. ".  

7. Papildināt noteikumus ar 12.2.4. un 12.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“12.2.4. krematorijas izsniegtu dokumentu par kremācijas faktu, ja tiek apbedīta urna; 

  12.2.5. dokumentu, kas apliecina samaksu par jaunu kapavietu.".  

8. Svītrot 13.3.apakšpunktu. 

9. Papildināt noteikumus ar 13.4.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“13.4. krematorijas izsniegtu dokumentu par kremācijas faktu, ja tiek apbedīta urna.".  
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10. Aizstāt 29.punktā skaitli “5” ar skaitli “2”. 

11. Svītrot VII. nodaļas nosaukumā vārdus “atvērtajās kapsētās”. 

12. Svītrot 32.punktā vārdu “atvērtajās”. 

13. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā: 

“33. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā mirušais, kurš atzīts par bezpiederīgo mirušo, 

tiek kremēts. Bezpiederīgais mirušais, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem netiek kremēts, 

tiek apbedīts zārkā.” 

14. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā: 

“35. Bezpiederīgā mirušā kapavieta tiek saglabāta 20 gadus, ja mirušais apbedīts zārkā. Pēc 

minētā termiņa beigām bezpiederīgā mirušā kapavietu nolīdzina, un kapsētu apsaimniekotājs 

lemj par virsapbedījumu veikšanu bezpiederīgo sektorā. Kremētu bezpiederīgo mirušo 

kapavieta ar tajā apbedītām urnām tiek saglabāta bez termiņa ierobežojuma.” 

15. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā: 

“36. Ja pēc bezpiederīgā mirušā apbedīšanas ir pieteikušies: 

36.1. piederīgie, kuri vēlas pārapbedīt zārkā apbedīto mirušo, pārapbedīšanu veic, ievērojot  

Noteikumu 24.punkta prasības;  

36.2. piederīgie, kuri vēlas saņemt urnu ar mirušā pelniem, iesniedz iesniegumu kapsētu 

apsaimniekotājam; 

36.3. piederīgie vai jebkura cita persona, kura vēlas labiekārtot un kopt zārkā apbedītā mirušā 

kapavietu, noslēdz kapavietas uzturēšanas līgumu ar kapsētu apsaimniekotāju.” 

16. Papildināt noteikumus ar 37.7.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“37.7. atbrīvot apbedījuma vietu no kapavietā uzstādītā aprīkojuma pirms apbedījuma 

veikšanas.".  

17. Aizstāt 39.punktā vārdu “novembrī” ar vārdu “maijā”. 

18. Aizstāt 40.2.apakšpunktā vārdu “sešu” ar vārdu “trīs”. 

19. Papildināt noteikumus ar 40.
1 

punktu šādā redakcijā:  

“40.
1
 Ja kapavietu komisija ir sastādījusi Noteikumu 39.punktā minēto aktu un nav 

iespējams identificēt kapavietas uzturētāju, kapavietu komisija ievieto oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā “Jelgavas Vēstnesis” un publicē portālos www.jelgava.lv un 

www.pilsetsaimnieciba.lv sludinājumu par nekoptu kapavietu, norādot kapsētu, kurā atrodas 

nekoptā kapavieta, sektoru, rindu, vietu, kā arī brīdinājumu par iespējamo kapavietas 

uzturēšanas tiesību pārtraukšanu un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai 

personai trīs mēnešu laikā sakopt kapavietu un ierasties pie kapsētu apsaimniekotāja.” 

20. Aizstāt 45.punktā vārdu “trīs” ar vārdu “desmit”. 

21. Aizstāt 49.punktā vārdus “domes Informācijas aģentūras” ar vārdiem “ pašvaldības 

administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā”. 
 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs      A.Rāviņš 
 

 
 

http://www.jelgava.lv/
http://www.pilsetsaimnieciba.lv/

