
Paskaidrojuma raksts 

Ādažu novada domes 2019.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.28/2019 “Par 

Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību” 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1.  Dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus jautājumos par kapsētām, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 43.panta pirmās daļas 

6.punktu, kas nosaka, ka domei tiesības izdot saistošos noteikumus, 

paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 

likumos, par sanitārās tīrības uzturēšanu, tostarp kapsētu apbedīšanas 

vietu izveidošanu un uzturēšanu. Savukārt, 43.panta trešā daļa noteic, ka 

dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.  

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1. Grozījumi 2019.gada 26. novembra saistošos noteikumos Nr.28/2019 

“Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību”  

(turpmāk – Noteikumi) paplašina to personu loku, kuriem tiks piešķirta 

atļauja veikt apbedīšanu Baltezera kapos. Kapos būs iespēja apglabāt 

Garkalnes novadā deklarētos iedzīvotājus, kā arī viņu lejupējos un 

tuvākās pakāpes augšupējos radiniekos. Tāpat ,vienvietīga kapavieta tiks 

piešķirta personām Ādažu un Garkalnes novadā deklarētās personas 

laulātā, lejupējā (bērna) un tuvākās pakāpes augšupējā (vecāka) 

apbedīšanai, ja iesniedzējam pieder nekustamais īpašums Ādažu vai 

Garkalnes novadā, vai arī kapavietas pieprasījuma brīdī tas deklarējis 

dzīves vietu Ādažu vai Garkalnes novada administratīvajā teritorijā.    

3. Informācija par  

plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

3.1. Garkalnes novada iedzīvotāju apbedīšana palielinās Ādažu novada 

pašvaldības izdevumus kapsētas uzturēšanai, bet abas pašvaldības ir 

konceptuāli vienošanās par to, ka Garkalnes novada dome proporcionāli 

apmaksās Ādažu novada domes izdevumus kapsētas apsaimniekošanai. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi Ādažu novadā.   

4.2. Mirušo personu piederīgie ir Noteikumu mērķgrupa.   

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Noteikumi neietekmē administratīvās procedūras līdzšinējo kārtību. 

5.2. Institūcija, kurā persona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir 

Ādažu novada dome.      
 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 6.1. Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejā, projekts 

publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, lai sabiedrības 

pārstāvjiem būtu iespējas izteikt priekšlikumus vai iebildumus.  

 

 

 

 

      

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

 

 

 

http://www.adazi.lv/


 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2020.gada 25.februāra sēdes lēmumu  

(protokols Nr.5 § 23)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2020.gada 25.februārī        Nr. 5/2020 

Grozījumi Ādažu novada domes 2019.gada 26.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.28/2019 “Par Ādažu pašvaldības  kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību”  

Izdoti saskaņā likumu “Par 

pašvaldībām”43. panta pirmās daļas 6. 

punktu un trešo daļu  

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2019.gada 26.novembra  saistošajos noteikumos Nr.28/2019 

“Par Ādažu pašvaldības  kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību” (turpmāk – 

Noteikumi) šādus grozījumus:  

1.1. izteikt 20. punktu šādā redakcijā: 

“20.  Ja kapavietas uzturētāja lietošanā nav esoša kapavieta, ar iespēju veikt 

tajā apbedījumu, jaunu kapavietu uzmēra, nosprauž un piešķir atbilstoši 

izmēriem (1.pielikums):  

20.1. Ādažu un Garkalnes novados deklarēto personu apbedīšanai; 

20.2. Ādažu un Garkalnes novados deklarēto personu laulātā, lejupējā 

(bērna) un tuvākās pakāpes augšupējā (vecāka) apbedīšanai, ja 

iesniedzēja dzīves vieta Ādažu un Garkalnes novados ir deklarēta 

līdz personas miršanas dienai.”  

1.2.   papildināt Noteikumus ar jaunu 20.¹ punktu:  

“20.¹ Ja kapavietas pieprasītājs neatbilst Noteikumu 20. punktam, mirušās 

personas apbedīšanai vai mirušā pīšļu pārapbedīšanai piešķir vienvietīgu 

kapavietu Ādažu un Garkalnes novadā deklarētās personas laulātā, 

lejupējā (bērna) un tuvākās pakāpes augšupējā (vecāka) apbedīšanai, ja 

iesniedzējam pieder nekustamais īpašums Ādažu vai Garkalnes novadā, 

vai arī kapavietas pieprasījuma brīdī tas ir deklarējis dzīves vietu Ādažu 

vai Garkalnes novadā.” 

1.3. izteikt 21. punktu šādā redakcijā: 

         “21.  Lai saņemtu atļauju mirušas personas apbedīšanai vai pārapbedīšanai, 

mirušā piederīgais vai persona, kas organizē apbedīšanu, iesniedz Valsts 

un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā: 

21.1. iesniegumu (attiecīgi pielikums Nr.2, vai pielikums Nr.3, vai 

pielikums Nr.4, vai pielikums Nr.5); 

21.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju 

(uzrādot  oriģinālu); 



21.3. dokumentus, kas pierāda radniecības pakāpi vai tiesības veikt 

apbedīšanu esošajā kapavietā;  

21.4.  dokumentus, kas apliecina pārapbedīšanas faktu.” 

1.4. izteikt 26. punktu šādā redakcijā: 

“26. Kapsētas pārzinis piešķir un ierāda jaunu kapavietu, ne lielāku, kā 

četrvietīgu, izņemot 20.¹ punkta gadījumā. Kapavietu ierāda tā, lai 

nodrošinātu kapsētas attiecīgā sektora daļas izmantošanu apbedīšanas 

secībā.” 

1.5. aizstāt 41. punktā skaitli “4” ar skaitli “6”.  

1.6. izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:  
 “4.pielikums 

Ādažu novada domes 26.11.2019. 

saistošajiem noteikumiem Nr.28/2019 

 

Ādažu novada domes kapu pārzinim 

_________________________________ 

   (vārds, uzvārds) 

personas kods: - 

Deklarētā adrese __________________________ 

_______________________________________ 

tel. ___________________________________ 

   e-pasts  _______________________________ 

 

IESNIEGUMS 

Lūdzu piešķirt jaunu vienvietīgu kapavietu saskaņā ar Ādažu novada domes  26.11.2019. saistošo 

noteikumu Nr.28/2019 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības  un uzturēšanas kārtību”  20.¹ 

apakšpunktu, un atļaut apbedīt manu ____________________________________________________ 
                                                                            (radniecības pakāpe, vārds, uzvārds) 

Atzīmēt VIENU nepieciešamo:  

  man pieder nekustāmais īpašums __________________ novadā ____________________________  

__________________________________________________________________________________               
                                                             (nosaukums, adrese, kadastra numurs)   

  esmu deklarējies ___________________ novadā 20____.gada ____.______________.   

Apbedīšanai tiks izmantots (atzīmēt VIENU nepieciešamo): 

  urna 

  zārks 

Radniecības apliecināšanai iesniedzu dokumentu kopijas: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Papildus vēlos izmantot (atzīmēt nepieciešamo):  

 kapliču bēru ceremonijas laikā         kapsētas inventāru        katafalka iebraukšanu kapsētā 

Esmu informēts, ka iesniegumā minētie personas dati ir nepieciešami un tiks izmantoti, lai nodrošinātu 

pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu, kā arī par to, ka  informāciju par personas datu apstrādi 

pieejama domes tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”. 

Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Ādažos, 20___.gada _____. ________________         _______________________________” 

http://www.adazi.lv/


                                                                                                                           (paraksts) 

1.7. papildināt Noteikumus ar pielikumu Nr.5 un pielikumu Nr.6:  

  

“5.pielikums 

Ādažu novada domes 26.11.2019. 

saistošajiem noteikumiem Nr.28/2019 

 

Ādažu novada domes kapu pārzinim 

_________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

personas kods: - 

Dzīv._____________________________________ 

_________________________________________ 

Tel.______________________________________ 

  e-pasts___________________________________ 

 

IESNIEGUMS 

Lūdzu piešķirt jaunu vienvietīgu kapavietu saskaņā ar 26.11.2019. saistošo noteikumu Nr.28/2019 

“Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības  un uzturēšanas kārtību”  20.¹ apakšpunktu, un atļaut 

pārapbedīt manu ____________________________________________________________________ 
                 (radniecības pakāpe, vārds, uzvārds) 

Atzīmēt VIENU nepieciešamo:  

  man pieder nekustāmais īpašums __________________ novadā ____________________________  

__________________________________________________________________________________               
                                                             (nosaukums, adrese, kadastra numurs)   

  esmu deklarējies ___________________ novadā 20____.gada ____.______________.   

Apbedīšanai tiks izmantots (atzīmēt VIENU nepieciešamo): 

  urna 

  zārks 

Radniecības apliecināšanai iesniedzu dokumentu kopijas:_________________________________  

_______________________________________________________________________________   

Pārapbedīšanas fakta konstatēšanai iesniedzu dokumentu kopijas: 

1) no attiecīgās Kapsētu pārvaldes vai kapsētas __________________________________________ 
                                                                                                        (nosaukums, izsniegšanas datums un Nr.) 

1) no Veselibas inspekcijas __________________________________________________________ 
                                                                                                                  (izsniegšanas datums un Nr.) 

2) citi (norādīt dokumenta izsniedzēju, dokumenta nosaukumu, izsniegšanas datumu un Nr.) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Papildus vēlos izmantot (atzīmēt nepieciešamo):  

 kapliču bēru ceremonijas laikā         kapsētas inventāru        katafalka iebraukšanu kapsētā 

Esmu informēts, ka iesniegumā minētie personas dati ir nepieciešami un tiks izmantoti, lai nodrošinātu 

pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu, kā arī par to, ka  informāciju par personas datu apstrādi 

pieejama domes tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”. 

Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas. 

http://www.adazi.lv/


 

Ādažos, 20___.gada _____. ________________         _______________________________ 
                                                                                                                           (paraksts) 

 

 

6.pielikums 

Ādažu novada domes 26.11.2019. 

saistošajiem noteikumiem Nr.28/2019 

 

Ādažu novada domes kapu pārzinim 

___________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

personas kods: - 

Dzīv._____________________________________ 

_________________________________________ 

Tel.______________________________________ 

e-pasts___________________________________ 

 

IESNIEGUMS 

 
Lūdzu atļaut izmantot kapliču 20____ .____. ____________, no plkst. _______ līdz plkst. _________  

 

lai atvadītos no _____________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

Esmu informēts, ka iesniegumā minētie personas dati ir nepieciešami un tiks izmantoti, lai nodrošinātu 

pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu, kā arī par to, ka  informāciju par personas datu apstrādi 

pieejama domes tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”. 

Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Ādažos, 20___.gada _____. ________________         ______________________________ 
                                                                                                                           (paraksts) 

 

 
********************************************************************************** 

AIZPILDA KAPU PĀRZINIS 

Atļaut izmantot kapliču 20____._____._______________, no plkst. ________ līdz  plkst. _______  

 

_______________ __________________________________       _______________________“  
         (datums)                                         (vārds, uzvārds)                                                     (paraksts) 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

http://www.adazi.lv/

