Kapsētas Ģibuļu pagasta pārvaldes teritorijā

Kadastra numurs

Platība

88540090269
88540090219
88540030028

0,2
0,8
0,4

88540180038

0,2

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Barona kapliča
Bāļu kapi
Cīruļu kapi
Dižruņķu kapi
(Ruņķu)
Gaviļnieku kapi
Garsilu kapi
Ģibuļu kapi
Kalešu kapi
Krūziņu kapi
Labdzeņu kapi
Lieknieku kapi

88540130077
88540150029
88540080115
88540190061
88540010039
88540070056
88540140042

0,1
0,2
0,7
0,5
0,4
0,4
1,7

12.

Liepu kapi

88540050097

2,09

13.

Maķīšu kapi
Mazputniņu kapi
(Dižputniņu)
Rūmnieku kapi
Spāres kapi
Talsciema kapi
Talsciema vecie kapi
Šlīpu kapi
Vērtnieku kapi
(Kāņu)

88540090241

3,1

88540110024

0,1

88540070055
88540120214
88540050098
88540050099
88540030033

0,2
3,94
0,7
0,9
0,2

88540160037

2,7

Eglaines kapi

88540050060

6,0

N.p.k.
1.
2.
3.
4.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Īpašums

Piezīmes
slēgta
daļēji slēgta – ģimenes kapi
atvērta
atvērta
atvērta
atvērta
atvērta
atvērta
slēgta
atvērta
atvērta
atvērta, apsaimnieko SIA “Talsu
namsaimnieks”
atvērta
daļēji slēgta – ģimenes kapi
daļēji slēgta – ģimenes kapi
atvērta
rezervēta zeme
atvērta
slēgta
atvērta
atvērta, apsaimnieko SIA “Talsu
namsaimnieks”

Apsaimniekotājs Ģibuļu pagasta pārvalde: telefona Nr.632 91037, 2949 8495
Aicinām iedzīvotājus kapu atkritumus izmest tikai tam paredzētajās vietās.
KAPSĒTU KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
*Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu nomniekiem, strādniekiem, amatniekiem,
kopējiem un citām personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi,
jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas īpašnieka, apsaimniekotāja un pārziņa
norādījumi.
*Apmeklētājiem kapsētās aizliegts:
-ievest dzīvniekus un pieļaut to atrašanos kapsētās;
-atskaņot vai spēlēt skaļu mūziku, skaļi klaigāt;
-patvaļīgi mainīt ierādītās kapavietas teritorijas robežas;
-pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, skrituļslidām, motocikliem u.tml.;
-braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapsētas īpašnieka
vai apsaimniekotāja atļauja;
-piegružot kapsētas teritoriju un dedzināt atkritumus;
-stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās vietas bez Talsu novada pašvaldības ainavu
arhitekta atļaujas;
-ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;

-postīt kapsētu stādījumus un aprīkojumu (sētas, solus, sūkņus, ēkas,
pieminekļus, piemiņas plāksnes un tml.).
Kapavietas kopšana
*Kapsētas nomnieks var kopt kapavietu pats vai arī noslēgt līgumu par kapavietas
kopšanu ar fizisku vai juridisku personu, kura savu darbību saskaņojusi ar kapsētas
apsaimniekotāju.
*Dekoratīvie stādījumi (krūmi), kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70
cm. Tos nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām.
*Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 15 cm
augstumu.
*Aizliegts bez kapsētas īpašnieka atļaujas cirst kokus, kuru celma caurmērs ir lielāks
par 12 cm.
*Kapavietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus:
būvmateriālu atlikumus, būvmateriālu likvīdus, azbestcementa loksnes (šīferi) un
citus nepiemērotus materiālus.
*Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu konteineros. Aizliegts
veidot atkritumu kaudzes kapsētās.
*Kapavietas nomnieka pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu
un to regulāri kopt.
*Pieminekļu, piemiņas plākšņu, kapakmeņu un apmaļu uzstādīšana, kā arī kapavietu
labiekārtošana jāsaskaņo ar kapsētas apsaimniekotāju.
*Restaurēt vai izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar kapsētas
apsaimniekotāja rakstisku saskaņojumu.
*Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt ne agrāk kā 40 gadus pēc pēdējā apbedījuma.
Darbu veikšana kapsētā
*Kā juridiskas, tā arī fiziskas personas, kuras savu darbību saskaņojušas ar kapsētas
apsaimniekotāju, var veikt kapavietu labiekārtošanu kapsētās pēc kapavietas
nomnieka pasūtījuma.
*Amatniekiem un kapa vietu kopējiem, kas veic darbus kapos, pēc komunālās nodaļas
speciālistu vai pašvaldības policijas pieprasījuma, jāuzrāda ar kapsētas
apsaimniekotāju saskaņots dokuments par pakalpojumu sniegšanu un personu
apliecinošs dokuments. Personām, kas kapsētās sniedz pakalpojumus, mehānismi un
materiāli jānovieto tā, lai netraucētu kustību kapsētā. Darbus pabeidzot vai beidzoties
darba dienai, darba vietas jāsakārto, atkritumi jānokopj atbilstoši šo noteikumu
prasībām un nojauktie kapu pieminekļi un apmaļu paliekas obligāti jāaizved no
kapsētas.
*Ja darbu veikšanai nepieciešams transports, drīkst izmantot tikai tos celiņus, kuri
atbilst transporta līdzekļu izmēriem.

