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Noteikumi Meža Kapos (Skogskyrkogården) 

Stokholmas latviešu ev. lut. draudzes kopējo kapu lietošanai un kopšanai 

 

 
1.§ 

Latviešu kapi ir pakļauti vispārējiem kapu pārvaldes (Stockhoms Kyrkogårds 
Förvaltning) noteikumiem (Reglemente för Stockholms Stads begravnings-
verksamheten). Draudzei un aizgājušo tuvinieku individuālās vēlēšanās jāpieskaņo 
noteikumiem. 

2.§ 
Kapu vietas V10558, 1A (pirmais nodalījums), V22504, 1B (otrais nodalījums), un 
26182, 1C (trešais nodalījums) 30. kvartālā ir draudzes īpašums un tā ir atbildīga 
par kapu kopšanas un lietošanas noteikumu ievērošanu. 
 

3.§ 
Kapu vieta vienas urnas apglabāšanai (25X25cm) un kapa akmens ir ieguvēja 
īpašums, un tā maksa ir dažāda, izejot no ieguvēja attiecībām ar draudzi. 

a. draudzes locekļiem SEK 5.000.- 
b. draudzei nepiederošiem SEK 8.000.- 

4.§ 
Uz kapa akmeņa iekaļams apglabātā vārds, uzvārds, dzimšanas un miršanas gadi. 
Par uzraksta iekalšanu maksā piederīgie, un ir atbildīgi par turpmāko plāksnes 
uzturēšanu. 
 

5.§ 
Lūdzam arī piederīgiem un tuviniekiem kapus uzturēt tīrus. To kopšana un 
izdaiļošana padota kapu pārvaldes un draudzes padomes noteikumiem. 
 

6.§ 
Lūdzam saskaņot ar draudzes kapu pārzini jautājumus, kas attiecas uz ziedu vai 
krūmu iestādīšanu. 

7.§ 
Draudzes valde gādā par apstādījuma kopšanu saskaņā ar Mežkapu Pārvaldi un 
draudzes darbiniekiem. 

8.§ 
Katrā nodalījumā ir vāzes līdzatnestiem grieztiem ziediem. Lūdzam vāzes uzglabāt 
pie mūra paredzētās vietās. Uz kapa akmeņiem var novietot atsevišķus ziedus. 
Puķes podos novietojami pie plāksnītes. 

9.§ 
Uz kapa akmeņiem nedrīkst likt: vainagus, kas pīti ar dzelzs drātēm, mākslīgus 
ziedus, degošas sveces, lukturus, “ploškas” utl. Dzelzs drātes sarūsē un ieēdas 
plāksnītēs, tāpat arī sveķi bojā plāksni. Par nodarīto bojājumu atbild izsaucējs. 
 

10.§ 
Lūdzam novītušos ziedus, papīrus un citus atkritumus novākt un iemest tam 
nolūkam paredzētās tvertnēs. 

11.§ 
Kapu kopšanai vajadzīgie darbarīki atrodami pirmajā nodalījumā pie mūra, otrajā 
nodalījuma tvertnē pie mūra.  

12.§ 
Mākslīgus ziedus, un nelielus vaiņagus atļauts novietot tikai laikā no 1. oktobra līdz 
31. martam. 

13.§ 
Kapiem paredzētus lukturus drīkst dedzināt tikai laikā no 1. oktobra līdz 31. martam. 
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14.§ 

Ziemā, kad zeme ir sniega klāta, nav atļauts staigāt vai citādi bojāt sniega kārtu 
kapu nodalījumos (slaukot, aizdedzinot sveces, lukturus utl.). 
 

15.§ 
Iepirkto kapa vietu var nodot citai personai, paziņojot draudzes valdei. 
 

16.§ 
Pārvietojot apglabāto urnu uz citu vietu, vai atsakoties no iepirktās kapa vietas, tās 
īpašnieks nevar saņemt atpakaļ samaksāto summu. 
 

17.§ 
Obligāti jāpaziņo draudzes valdei ja apglabātā urna tiktu pārvietota citur. 
 
 

18.§ 
Kapu jautājumus un iepirkšanu pārzin izraudzīts draudzes valdes loceklis. 
 

19.§ 
Šie noteikumi stājas spēkā 2018. gada aprīlī un atvieto 1965., 1970., 1982., 2006. 
un 2011. gada noteikumus. 
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