
2.pielikums
Deleģēšanas līgumam Nr.01.830/_______________

Uzdevums: Valmieras pilsētas kapsētu uzturēšana

Veicamais darbs - Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētu kopšana un uzturēšana:

1. Pilsētas kapsētas kopšana un uzturēšana;
2. Kocēnu kapsētas kopšana un uzturēšana;
3. Dīvala kapsētas kopšana un uzturēšana;
4. Brēžas kapsētas kopšana un uzturēšana.

Darbu izpildes tāme 2023.gadā

Kapsētas
nosaukums

Kopjamā platība

Izmaksas
mēnesī
EUR bez
PVN

PVN 21%

Izmaksas
mēnesī

kopā ar PVN
21%

Izmaksas
11 mēn. ar
PVN 21%

Pilsētas kapi
Saskaņā ar darbu

apjomiem
1530,28 321,36 1851,64 20368,04

Dīvala kapi 765,14 160,68 925,82 10184,02

Brēžas kapi 765,14 160,68 925,82 10184,02

Kocēnu kapi 3060,56 642,72 3703,28 40736,08

KOPĀ 6121,12 1285,44 7406,56 81472,16

Grants piegāde
kapiem 350 m3

Pilsētas kapi 78 m3

Kocēnu kapi 250 m3

Dīvala kapi 12 m3

Brēžas kapi 10 m3

15.80/1m3 3.32/1 m3 19,12/1 m3 6692,00

Pavisam kopā 11 mēnešos 88 164,16

Darbu apjomi

Daļas
Nr.

Kapsētas nosaukums

Kopjamā platība m2 Kopšana
s veids

Ietve
Ielas

braucamā
daļa

Zālājs/
pļava

Celiņi
Puķu
dobes

1. Pilsētas kapsēta

 teritorija kapsētā 341 9351
10 Ikdienas

 pieguļošā teritorija 266 1050 1980 ikdienas

2. Kocēnu kapsēta

 teritorija kapsētā - - 3570 13150
Ikdienas

 pieguļošā teritorija 1528 4917 12542 - Ikdienas

 pļava pie
apbraucamā ceļa

- - 12 0000 -
1x vasarā
nopļaut

3. Dīvala kapsēta

 teritorija kapsētā - - 210 1384
Ikdienas

 pieguļošā teritorija
(celiņš uz estrādi)

26
272 568

2651
441

- Ikdienas

 piegulošais
stāvlaukums

310 5984 - - - ikdienas

4. Brēžas kapsēta Ikdienas



 kapsētas teritorija - - 423 1384

 pieguļošā teritorija
(ielas puse, celiņš
gar garāžām)

640 101 394 - Ikdienas

 pieguļošā teritorija
(Ģīmes upītes
pusē un pļava)

- - 1624 -
2x vasarā
nopļaut

VISPĀRĒJĀS KOPŠANAS UN UZTURĒŠANAS PRASĪBAS

1. Kopt un uzturēt kārtībā ievērojamu sabiedrisku un kultūras darbinieku kapavietas un mākslas
pieminekļus Valmieras pilsētās kapsētās saskaņā ar pievienoto sarakstu.

2. Ikdienas kopšanas prasības sk.tālāk.
3. Kapsētu uzturēšana saskaņā ar Valmieras novada saistošo noteikumu prasībām. Ja

pakalpojumu sniegšanas laikā tiek pieņemti jauni Valmieras novada pašvaldības noteikumi,
pakalpojuma sniedzējam jāievēro jaunie Valmieras pašvaldības noteikumi.

4. Atkritumu apsaimniekošanas īpašās prasības:
4.1 apsaimniekotāja pienākums - sadarbībā ar ZAAO sekot atkritumu regulārai un savlaicīgai

izvešanai, uzraudzīt atkritumu šķirošanu;
4.2 aizliegta atkritumu dedzināšana;
4.3 nav pieļaujama atkritumu uzkrāšana kaudzēs pie kapsētām, atkritumu uzkrāšana tikai

atkritumu konteineros vai tiem paredzētos maisos.
5. Valmieras pilsētas kapsētās Valmieras novada pašvaldība apsaimniekotājam nosaka sniegt

maksas pakalpojumus par:
5.1 kapličas nomu mirušā novietošanai līdz apbedīšanai;
5.2 kapličas nomu bēru ceremonijas laikā un tās sakopšanu pirms un pēc ceremonijas

(izņemot bēru ceremonijai nepieciešamo priekšmetu izvietošanu), zvanīšanu, kapsētas
teritorijas sakopšanu pirms un pēc bēru ceremonijas:

5.3 atļauju vienreizējai autotransporta iebraukšanai kapsētā;
5.4 izziņu sagatavošanu un izsniegšanu uz iesnieguma pamata, norādot pieprasījuma

pamatotību.
6. Valmieras novada kapsētās sniegto maksas pakalpojumu cenas tiek apstiprinātas Valmieras

novada pašvaldības domē, tās nosaka 24.11.2022. Valmieras novada pašvaldības domes
lēmums Nr.731 „Par Valmieras novada kapsētās sniegto maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu”

7. Kapsētu apsaimniekotāja pienākums ir nodrošināt samaksas iekasēšanu no juridiskām vai
fiziskām personām par 5.punktā saņemtajiem Valmieras novada pašvaldības noteiktajiem
maksas pakalpojumiem.

8. Iegūtos līdzekļus no 5.punktā nosauktajiem maksas pakalpojumiem apsaimniekotājam atļauts
izmantot kapsētu teritoriju labiekārtošanai un tajās esošo ēku uzturēšanai. Pirms
labiekārtošanas vai uzturēšanas darbu uzsākšanas, saskaņot to apjomus un izmaksas ar
Valmieras pilsētas pašvaldību.

9. Apsaimniekotājs līdz katra mēneša 5.datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu par iepriekšējā
mēnesī 8.punktā minēto līdzekļu apjomu un izlietojumu.

IKDIENAS KOPŠANAS PRASĪBAS

Vispārīgās prasības

1. Vasaras laiks tiek noteikts no 15.aprīļa līdz 15.novembrim.
2. Ziemas laiks tiek noteikts no 15.novembra līdz 15.aprīlim.
3. Teritorijas uzturētājs/apsaimniekotājs uzmana savā teritorijā esošos ceļa zīmes, kokus,

atkritumu tvertnes, reklāmas nojumes, solus. Par bojājumiem un avārijas situācijām sētniekam



jāinformē uzņēmuma vadītājs, kurš tālāk informē rakstiski un/ vai mutiski ziņo Valmieras
novada pašvaldību.

4. Pielikumā noteiktās ievērojamu sabiedrisku un kultūras darbinieku kapavietas un mākslas
pieminekļu Valmieras kapsētās tiek koptas ikdienā par apsaimniekotāja līdzekļiem.

5. Veicot teritorijas kopšanas darbus jāievēro Valmieras pilsētas saistošo noteikumu prasības:
 Valmieras novada pašvaldības 26.05.2022. saistošie noteikumi Nr.51 „Par sadzīves

atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā”.

Papildu prasības vasarā

1. Darba uzdevumā nosauktās teritorijas tīrīšana no sadzīves atkritumiem, lapām, smilts, zariem
un citiem atkritumiem.

2. No sadzīves atkritumiem jāatbrīvo atkritumu tvertnes pie soliņiem.
3. Pavasarī pēc ziemas posma jāsaved kārtībā zaļā zona un pieguļošā teritorija, tajā skaitā, zaļā

zonā nolīdzināt kurmju rakumus.
Papildu prasības ziemā

Sniega un apledojuma tīrīšana kapsētā pēc vajadzības (nodrošinot bēru ceremoniju
dalībnieku nokļušanai līdz apbedījuma vietai). Slidenā laikā smilts maisījuma kaisīšana.

Valsts nozīmes mākslas pieminekļi Valmieras kapsētās
Nr.p.
k.

Nosaukums Datējums Adrese

1. Kapa piemineklis O.Ansonei 1938. Centra kapsēta
2. Piemineklis kritušajiem karavīriem Dīvala kapsētā
3. A.Birzgaļa kaps ar pieminekli 1936 Dīvala kapsēta

Ievērojamu sabiedrisko un kultūras darbinieku kapavietas
Valmieras kapsētās

Nr.p.
k.

Nosaukums Datējums Adrese

1. Rakstnieka M.Reinberga kaps Centra kapsēta
2. Jāņa Valmiera kaps Centra kapsēta
3. Zuzes kapi Centra kapsēta
4. Edgara un Georga Krieviņa kaps Centra kapsēta
5. Mikrobiologa E.Zemmera un Zemmeru dzimtas kapu vietas 1843.‒1906. Centra kapsēta
6. K.Dekmeijera kaps Centra kapsēta
7. Sukura kaps Centra kapsēta
8. Rozenberga kaps Centra kapsēta
9. Cālīša kaps Centra kapsēta
10. R.Gredzena kaps Centra kapsēta
11. Mācītāja J.Neilanda kaps 1840.‒1915. Centra kapsēta
12. Vēsturnieka V.Baloža kaps 1849.‒1919. Centra kapsēta
13. Mākslinieka T.Ūdera kaps 1868.‒1915. Centra kapsēta
14. Dzejnieka J.Ruģēna kaps 1817.‒1876. Centra kapsēta
15. Dzejnieka Rietekļa kaps 1856.‒1940. Centra kapsēta
16. Gleznotāja A.Petrova kaps 1874.‒1956. Centra kapsēta
17. Sabiedriskā darbinieka K.Konrāda kaps Centra kapsēta
18. Latviešu strēlnieku un Latvijas armijas karavīru brāļu kapi 1914.‒1923. Centra kapsēta
19. Kapa pieminekļi Lēvenšterniem 19.gs. Centra kapsēta
20. Kapa piemineklis- krusts Ungernu ģimenei 19.gs. Centra kapsēta
21. Kapa piemineklis- krusts 19./20.gs Centra kapsēta
22. Piemineklis Švēdu ģimenei ap 1840. Centra kapsēta
23. Mācītāja Valtera kaps Centra kapsēta
24. J.Erdmaņa dzimtas kapu vietas sētiņa 20.gs sāk. Centra kapsēta
25. H.Strunkes dzimtas kapu sētiņa 20.gs. sāk. Centra kapsēta



26. Latvijas armijas brāļu kapi 1918.‒1937. Dīvala kapsēta
27. Komunistiskā terora upuru kapi 1941. Dīvala kapsēta


