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Paskaidrojuma raksts  

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr.__ 

„Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos 

Nr.11-12 “Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizētas Jelgavas pilsētas 

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

“Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas 

noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) ietvertās normas, kā arī svītrotas 

tās noteikumu normas, kas ir zaudējušas aktualitāti. 

2. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Precizēta atvērtas kapsētas definīcija, saskaņā ar kuru atvērta kapsēta, 

ir kapsēta, kurā apbedīšanai piešķir jaunas kapavietas, kā arī mirušos 

apbedī ģimenes kapavietās. 

Precizēts kapavietu lielums atvērtajās kapsētās jaunajos sektoros.  

Dokumentu saraksts, uz kā pamata kapsētu apsaimniekotājs piešķir 

jaunu kapavietu atvērtajās un daļēji slēgtajās kapsētas, papildināts ar 

krematorijas izsniegto dokumentu par kremācijas faktu, ja tiek 

apbedīta urna, un dokumentu, kas apliecina samaksu par jaunu 

kapavietu. 

Dokumentu saraksts, uz kā pamata kapsētu apsaimniekotājs dod 

atļauju veikt virsapbedījumu ģimenes kapavietās, papildināts ar 

krematorijas izsniegtu dokumentu par kremācijas faktu, ja tiek 

apbedīta urna. 

Noteikts, ka Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā mirušais, kurš 

atzīts par bezpiederīgo mirušo, tiek kremēts. Savukārt bezpiederīgais 

mirušais, kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem nevar kremēt, tiek 

apbedīts zārkā. 

Precizēts, ka bezpiederīgā mirušā kapavieta tiek saglabāta 20 gadus, 

ja mirušais tiek apbedīts zārkā. Savukārt kremētu bezpiederīgo mirušo 

kapavieta ar tajā apbedītām urnām tiek saglabāta bez termiņa 

ierobežojuma. 

Noteikts, ja pēc bezpiederīgā mirušā apbedīšanas pieteikušies 

piederīgie, kuri vēlas pārapbedīt zārkā apbedīto mirušo, tad 

pārapbedīšana jāveic, ņemot vērā Noteikumu 24.punktā noteikto; ja 

piederīgie vēlas saņemt urnu ar mirušā pelniem, tad jāiesniedz 

iesniegums kapsētu apsaimniekotājam; ja piederīgie vai jebkura cita 

persona, kura vēlas labiekārtot un kopt zārkā apbedītā mirušā 

kapavietu, tad jānoslēdz kapavietas uzturēšanas līgums ar kapsētu 

apsaimniekotāju.  

Par kapavietas uzturētāja pienākumu ir noteikta apbedījuma vietas 

atbrīvošana no kapavietā uzstādītā aprīkojuma pirms apbedījuma 

veikšanas. 

Noteikumi papildināti ar jaunu punktu, kurā noteikts, ka gadījumos, 

kad nav iespējams identificēt kapavietas uzturētāju, kapavietu 

komisijai jāievieto oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, 

laikrakstā “Jelgavas Vēstnesis” un jāpublicē portālos www.jelgava.lv 

un www.pilsetsaimnieciba.lv sludinājums par nekoptu kapavietu, 

norādot kapsētu, kurā atrodas nekoptā kapavieta, sektoru, rindu, vietu, 

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

Pagarināts kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšanas termiņš līdz 10 

gadiem, gadījumos, kad kapavietas uzturētājam ir izveidota ģimenes 

kapavieta, bet nav noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums.  

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi 

pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta apropriētā budžeta 

ietvaros. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs     A.Rāviņš 


