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LĒMUMS 
Ķegumā 

2018.gada 10.oktobrī                                                                            
Nr.KND1-3/18/277 

(protokols Nr.19, 6.§) 
Par Ķeguma novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem kapu 

apsaimniekošanā 
  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas paredz, 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu 
par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 13.06.2018., 
05.09.2018., 03.10.2018. atzinumus, 

balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

1. Noteikt šādus Ķeguma novada pašvaldības sniegtos maksas pakalpojumus un maksu par 
tiem: 

Pakalpojums Kapavietas iemērīšana 
(cena EUR, t.sk.PVN) 

Urnas kapavietas iemērīšana 
(cena EUR, t.sk.PVN) 

Maksa par kapavietas iemēr īšanu Ķeguma novada pašvaldības kapos 
Kapavietas iemērīšana esošos ģimenes 
kapos, ja mirušā pēdējā dzīvesvieta bija 
deklarēta Ķeguma novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 

10,00  5,00 

Kapavietas iemērīšana esošos ģimenes 
kapos, ja mirušā pēdējā dzīvesvieta nebija 
deklarēta Ķeguma novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 

15,00 10,00 

Jaunas kapa vietas iemērīšana, ja mirušā 
pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Ķeguma 
novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā 

25,00 15,00 

Jaunas kapa vietas iemērīšana, ja mirušā 
pēdējā dzīvesvieta nebija deklarēta 
Ķeguma novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 

50,00 30,00 

Maksa par kapu kapličas izmantošanu 
Kapličas iznomāšana nelaiķa uzglabāšanai 2,00 euro/ diennaktī 
Kapličas iznomāšana atvadu ceremonijai par 30 min. 3,00 euro 
Kapličas iznomāšana atvadu ceremonijai par 60 min. 6,00 euro 

2. Kapu apsaimniekošanas maksas pakalpojuma maksa netiek iekasēta, ja apbedīšanu 
organizē Ķeguma novada pašvaldība. 

3. Tiek noteikta atlaide 25% apmērā visiem kapu apsaimniekošanas pakalpojumiem, ja 
apbedīšanu organizē Ķeguma novada pašvaldībā deklarētai trūcīgai personai. 



 
 

4. Šis lēmums stājās spēkā ar tā parakstīšanas dienu. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt 
par spēku zaudējušu Ķeguma pilsētas domes 1996.gada 21.februāra lēmumu Nr.45, (2.3.). 

5. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Grāmatvedības un finanšu nodaļai, 
Tomes, Rembates, Birzgales pagasta pārvalžu vadītājiem. 

 
 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
17.10.2018. 
datums 


