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S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I  
Valkā 

2014.gada 28.augustā          Nr. 16 
 

 APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2014.gada 28.augustā sēdes lēmumu 
 (protokols Nr.12,21.§) 

 

Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos  
Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu 
 un 21.panta 1.daļas 16.punktu 

 
Izdarīt Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas 

un izmantošanas noteikumi” šādus grozījumus:  
 
1. Izteikt 4.5.punktu šādā redakcijā:  
„4.5. Kapavietas uzturētājam ir tiesības viņam ierādītajā kapavietā apbedīt savus piederīgos, kā arī tikt 
tur apglabātam, citus mirušos var apglabāt tikai ar kapavietas uzturētāja piekrišanu (rakstisku vai mutisku, 
kas tiek apliecināta ar kapavietas uzturētāja parakstu kapu reģistrā (Kapu grāmatā)).”      
 
2. Izteikt 5.1.punktu šādā redakcijā:  
“5.1. Apbedīšana notiek otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās no pulksten 09:00 
līdz 17:00, izņēmuma gadījumā objektīvu iemeslu dēļ apbedīšana var notikt arī citā laikā.” 

 
3. Svītrot 5.2.punktu.  
 
4.  Papildināt noteikumus ar 5.31.punktu šādā redakcijā: 
„5.31. Ja miršanas apliecību vai izziņu (urnas pavadvēstuli u.tml.) ir izdevusi cita atbildīgā institūcija, kas 
nav Valkas novada dzimtsarakstu nodaļa, un apbedīšana paredzēta Valkas pilsētas Cimzes kapos vai 
Meža kapos, bēru rīkotājam vai kapavietas uzturētājam ir pienākums šo dokumentu (kopiju) iesniegt arī 
Valkas novada dzimtsarakstu nodaļā, lai savlaicīgi tiktu izdarīts attiecīgs ieraksts kapu reģistrā (Kapu 
grāmatā). Izņēmuma gadījumā, ja puses vienojušās, to var izdarīt kapu pārvaldnieks.”     
 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                                 V.A.Krauklis  
 
 

 



Valkas novada domes saistošo noteikumu  Nr.16 
„Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 „Kapsētu 

uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” 
paskaidrojuma raksts 

 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Lai nepieļautu tuvinieku savstarpējos strīdus, nepieciešams noteikt, 
ka tikai kapavietas uzturētājs var atļaut jaunu apbedījumu viņa 
nomātajā kapavietā.     
Ir konstatēts, ka Valkas novada kapsētās reizēm apbedīšana 
objektīvu iemeslu dēļ notiek citā laikā, nekā tas noteikts saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas 
noteikumi”.  
Ir bijuši vairāki gadījumi, kad miršanas apliecību vai citu 
pielīdzināmu dokumentu ir izsniegusi cita vai pat citas valsts 
atbildīgā institūcija un Valkas novada dzimtsarakstu nodaļa 
nesaņem informāciju par kārtējo apbedījumu Valkas pilsētas 
Cimzes kapos vai Meža kapos un līdz ar to šī informācija netiek 
savlaicīgi ierakstīta attiecīgajā kapu reģistrā.  

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Papildināt kapavietas uzturētāja tiesības ar tiesību atteikt 
nomātajā kapavietā veikt apbedījumus citām personām. 
2. Papildināt apbedīšanai noteikto laiku, ja radusies objektīva 
nepieciešamība un apbedīšana nevar notikt normatīvajā laikā.    
3. Ja apbedīšana paredzēta Valkas pilsētas Cimzes kapos vai Meža 
kapos un miršanas apliecību vai tai pielīdzināmo dokumentu ir 
izdevusi cita (t.sk., citas valsts) institūcija, noteikt pienākumu bēru 
rīkotājam vai kapavietas uzturētājam paziņot Valkas novada 
dzimtsarakstu nodaļai. Gadījumos, kad tas nav iespējams (bēres 
notiek brīvdienā u.tml.) attiecīgo dokumentu (kopiju) dzimtsarakstu 
nodaļā var nogādāt kapu pārzinis, ja viņš piekritis to darīt. Tas 
nepieciešams mirušo reģistra vešanai.     

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto  
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Administratīvās procedūras netiek mainītas. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām. 

 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                          V.A.Krauklis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


