Informācija iegūta, balstoties uz Rīgas domes 19.03.2013 lēmuma Nr.5964 “Par Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta maksas pakalpojumiem”
Visas cenas ir norādītas EURO valūtā, ar PVN

RĪGAS PILSĒTAS KAPU IZCENOJUMI, (vasaras periodā, no 1.maija līdz 31.oktobrim):
Kapa rakšana^ esošā ģimenes kapavietā, izvadīšana no vārtiem, standarta izmēra 114.92 (97.22)*
zārkam* (ja zārka izmēri ir līdz 2,0m x 0,75m x 0,55m, augstums līdz 0,7m)
Kapa rakšana^ esošā ģimenes kapavietā, izvadīšana no vārtiem, nestandarta izmēra 119.90 (102.20)*
zārkam*
Skujas uz kapa
14.12
Skujas uz ceļa
7.05
Kapliča*
14.22 (7.11)*
Sveces kapličā
7.05
Zvans
4.24
Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām ierakšana zemē*
63.21 (45.51)*
BEZMAKSAS 1 vietīgu kapavietu piešķir Bolderājas kapos vai Jaunciema kapos (ja mirušais ir bijis deklarēts Rīgā)
Kapličas noma mirušā novietošanai līdz apbedīšanai (diennaktī)
19.92 (9.97)*
^ šajā summā iekļauts: kapsētas teritorijas sakopšana, kapa rakšana, dvieļi (2gb), zārka nolaišana kapā, kapavietas
sagatavošana un kopiņas veidošana, dokumentu sagatavošana, atļauja transporta iebraukšanai kapsētas teritorijā ar
mirušo

*Atlaide I, II grupas invalīdiem, maznodrošinātajiem, trūcīgām personām, politiski represētajiem,
daudzbērnu ģimenēm, pansionātiem un bērnu namiem (uzrādot un iesniedzot atbilstošus
dokumentus):
 Kapa rakšanai, urnas ierakšanai
-17.70
 Kapličas īrei
-7.11
tiesības saņemt atlaides ir apbedītājam- personai, kura apbedī mirušo un ir mirušā piederīgā
(radniecības, adopcijas, laulības vai svainības apliecinošs dokuments, krustbērna vai krustvecāka
statusa apliecinošs dokuments, mantojuma apliecība, testaments, uztura līgums) un kuras pēdējā
deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
Ar bankas karti var apmaksāt kapu pakalpojumus uz vietas šādos kapos: Bolderāja, Pļavnieki,
Jaunciems, Ziepniekkalns, Lāčupe (izņemot sestdienas).
Par pārējiem Rīgas kapu pakalpojumiem- kasē Aizsaules ielā 1A, Rīgā.
RĪGAS PILSĒTAS KAPU IZCENOJUMI (ziemas periodā, no 1.novembra līdz 30.aprīlim):
Pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.145 „Rīgas pilsētas
pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” IV. nodaļas Apbedīšanas kārtība
28.punktu:“Apbedīšanu organizē kapavietas uzturētājs vai apbedīšanas pakalpojumu pasūtītāja
izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, par to informējot kapsētas pārzini ne vēlāk kā 48
stundas pirms apbedīšanas.
Kapa rakšana^ esošā ģimenes kapavietā, izvadīšana no vārtiem, standarta izmēra
zārkam* (ja zārka izmēri ir līdz 2,0m x 0,75m x 0,55m, augstums līdz 0,7m)
Kapa rakšana^ esošā ģimenes kapavietā, izvadīšana no vārtiem, nestandarta
izmēra zārkam*
Skujas uz kapa
Skujas uz ceļa
Kapliča*

119.90 (102.20)*
125.75 (108.05)*
14.12
7.05
14.22 (7.11)*

Sveces kapličā
7.05
Zvans
4.24
Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām ierakšana zemē*
63.21 (45.51)*
BEZMAKSAS 1 vietīgu kapavietu piešķir Bolderājas kapos vai Jaunciema kapos (ja mirušais ir bijis deklarēts Rīgā)
Kapličas noma mirušā novietošanai līdz apbedīšanai (diennaktī)
19.92 (9.97)*
^ šajā summā iekļauts: kapsētas teritorijas sakopšana, kapa rakšana, dvieļi (2gb), zārka nolaišana kapā, kapavietas
sagatavošana un kopiņas veidošana, dokumentu sagatavošana, atļauja transporta iebraukšanai kapsētas teritorijā ar
mirušo

*Atlaide I, II grupas invalīdiem, maznodrošinātajiem, trūcīgām personām, politiski represētajiem,
daudzbērnu ģimenēm, pansionātiem un bērnu namiem (uzrādot un iesniedzot atbilstošus
dokumentus):
 Kapa rakšanai, urnas ierakšanai
-17.70
 Kapličai
-7.11
tiesības saņemt atlaides ir apbedītājam- personai, kura apbedī mirušo un ir mirušā piederīgā
(radniecības, adopcijas, laulības vai svainības apliecinošs dokuments, krustbērna vai krustvecāka
statusa apliecinošs dokuments, mantojuma apliecība, testaments, uztura līgums) un kuras pēdējā
deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
Ar bankas karti var apmaksāt kapu pakalpojumus uz vietas šādos kapos: Bolderāja, Pļavnieki,
Jaunciems, Ziepniekkalns, Lāčupe (izņemot sestdienas).
Par pārējiem Rīgas kapu pakalpojumiem- kasē Aizsaules ielā 1A, Rīgā.
RĪGAS PILSĒTAS KAPU IZCENOJUMI (visu gadu), bērna apbedīšanai zārkā (zārka
izmērs 1,10 m)
Kapa rakšana^ esošā ģimenes kapavietā, izvadīšana no vārtiem*
79,35 (61,65)*
Skujas uz kapa
14.12
Skujas uz ceļa
7.05
Kapliča*
14.22 (7.11)*
Sveces kapličā
7.05
Zvans
4.24
BEZMAKSAS 1 vietīgu kapavietu piešķir Bolderājas kapos vai Jaunciema kapos (ja mirušais ir bijis deklarēts Rīgā)
^ šajā summā iekļauts: kapsētas teritorijas sakopšana, kapa rakšana, dvieļi (2gb), zārka nolaišana kapā, kapavietas
sagatavošana un kopiņas veidošana, dokumentu sagatavošana, atļauja transporta iebraukšanai kapsētas teritorijā ar
mirušo

*Atlaide I, II grupas invalīdiem, maznodrošinātajiem, trūcīgām personām, politiski represētajiem,
daudzbērnu ģimenēm, pansionātiem un bērnu namiem (uzrādot atbilstošus dokumentus):
 Kapa rakšanai
-17.70
 Kapličai
-7.11
tiesības saņemt atlaides ir apbedītājam- personai, kura apbedī mirušo un ir mirušā piederīgā
(radniecības, adopcijas, laulības vai svainības apliecinošs dokuments, krustbērna vai krustvecāka
statusa apliecinošs dokuments, mantojuma apliecība, testaments, uztura līgums) un kuras pēdējā
deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
RĪGAS PILSĒTAS KAPU IZCENOJUMI (vasaras periodā, no 1.maija līdz 31.oktobrim),
zārkā apbedīto mirstīgo atlieku izrakšanai, veicot pārapbedīšanu:
Mirstīgo atlieku izrakšana, veicot pārapbedīšanu
49,91
Dvieļu (2gb) lietošana apbedīšanas laikā
4,94

Zārka nolaišana kapā
Kapavietas sagatavošana un kopiņas veidošana
Dokumentu sagatavošana par apbedīšanas pakalpojumu
Atļauja transporta iebraukšanai kapsētas teritorijā ar mirušo

4,94
21,18
7,11
5,69
Kopā 93,77

RĪGAS PILSĒTAS KAPU IZCENOJUMI (ziemas periodā, no 1.novembra līdz 30.aprīlim),
zārkā apbedīto mirstīgo atlieku izrakšanai, veicot pārapbedīšanu:
Mirstīgo atlieku izrakšana, veicot pārapbedīšanu
54,61
Dvieļu (2gb) lietošana apbedīšanas laikā
4,94
Zārka nolaišana kapā
4,94
Kapavietas sagatavošana un kopiņas veidošana
21,18
Dokumentu sagatavošana par apbedīšanas pakalpojumu
7,11
Atļauja transporta iebraukšanai kapsētas teritorijā ar mirušo
5,69
Kopā 98,47

