LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
APSTIPRINĀTI
Ar Apes novada domes
25.04.2019. sēdes lēmumu Nr.71
(prot.Nr.7, 3 p.)
Apes novada domes 25.04.2019. saistošie noteikumi Nr.11/2019 „Grozījumi Apes novada
pašvaldības domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.26/2010 „Kapsētu izveidošanas un
uzturēšanas noteikumi””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 16.punktu
Spēkā ar 05.07.2019.
Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.26/2010 „Kapsētu
izveidošanas un uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 1.3.punktā vārdus „Apes novada domes komunālā nodaļa” ar vārdiem „Apes novada
pašvaldības aģentūra „Komunālā saimniecība”.
2. Aizstāt 3.2. punktā vārdus „Apes novada domes komunālā nodaļa” ar vārdiem „Apes novada
pašvaldības aģentūra „Komunālā saimniecība”.
3. Izteikt 4.14.punktu un 4.15. punktu šādās redakcijās:
3.1. „4.14. Kapu rakšanai un aizbēršanai var izmantot kapsētā esošās lāpstas, iepriekš par to
vienojoties ar kapsētas apsaimniekotāju”.
3.2. „4.15. Apbedīšanai var izmantot kapsētas apsaimniekotājam piederošos zārka kapu iekšā
laižamos dvieļus, iepriekš par to vienojoties ar kapsētas apsaimniekotāju”.
4.Izteikt 5.1. punktu šādā redakcijā:
„5.1. Kapsētas apsaimniekotājs nodod bēru rīkotājam kapliču mirušo novietošanai līdz
apbedīšanas brīdim un sēru pasākumiem. Mirušā ievietošanai kapličā nepieciešams uzrādīt
mirušās personas miršanas apliecība”.
5. Svītrot 7.1. punktā vārdus „par kapavietu ierādīšanu”.
6. Papildināt VI nodaļu ar 7.3. punktu šādā redakcijā:
„7.3. Kapsētas apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu veidi un maksa par tiem tiek noteikta
saskaņā ar cenrādi, ko apstiprina Apes novada dome.”
7. Saistošo noteikumu 8.2. punktā:
7.1. Aizstāt 8.2.1. apakšpunktā vārdus „pašvaldības policijas priekšnieks” ar vārdiem
„pašvaldības policijas amatpersonas (pašvaldības policijas, ar kuru Apes novada pašvaldība
noslēgusi deleģēšanas līgumu par funkciju veikšanu).
7.2. Svītrot 8.2.2. apakšpunktā vārdus „Apes novada domes izpilddirektors”.
7.3. Svītrot 8.2. punkta 8.2.3. apakšpunktu.
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Paskaidrojuma raksts
Apes novada pašvaldības domes 25.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.11/2019 „Grozījumi
Apes novada pašvaldības domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.26/2010 „Kapsētu
izveidošanas un uzturēšanas noteikumi””
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības 1.1. Apes novada dome 2010.gada 26.augustā apstiprināja saistošos
pamatojums
noteikumus Nr.26 „Kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”
(turpmāk –saistošie noteikumi).
1.2. 2019. gada 5. martā Latvijas Republikas Satversmes tiesa pasludināja
spriedumu lietā Nr.2018-08-03 (stājies spēkā 06.03.2019.), kas nosaka, ka
pašvaldības par kapavietas piešķiršanu nav tiesīgas iekasēt no
iedzīvotājiem pakalpojuma maksu vai nomas maksu. Satversmes tiesas
sprieduma lietā Nr.2018-08-03 secinājumu daļas 14. 2. punktā secinājusi,
ka kapavietas piešķiršana nav pakalpojums, par kuru pašvaldības dome
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu,
būtu tiesīga noteikt samaksu.
2. Īss projekta satura
2.1. Ievērojot paskaidrojuma raksta 1.2. punktu, tiek grozīts Saistošo
izklāsts
noteikumu 7.1 punkts, tajā vairs nenosakot, ka pašvaldība iekasē maksu par
kapavietas ierādīšanu. Ņemot vērā, ka kapsētas apsaimniekotāja sniegto
pakalpojumu veidi un maksa par tiem tiek noteikta saskaņā ar cenrādi, ko
apstiprina Apes novada dome, nepieciešams papildināt saistošos
noteikumus ar 7.3. punktu.
2.2. Saistošo noteikumu 4.14., 4.15. un 5.1.punkti izteikti jaunā redakcijā,
izslēdzot no tiesību normām maksu par pakalpojumiem, kas nav paredzēti
Apes novada domes apstiprinātajā cenrādi par kapsētu apsaimniekotāja
sniegtajiem veidiem un maksu par tiem.
2.3. Saistošajos noteikumos nepieciešams precizēt kompetentās
amatpersonas kapsētu apsaimniekošanas un uzraudzības jomā, līdz ar to
redakcionāli jāprecizē atbildīgās amatpersonas par saistošo noteikumu
ievērošanas uzraudzību un kapsētu apsaimniekotājs Apes novada
pašvaldībai piederošajās kapsētās.
3. Informācija par plānoto
Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
Saistošie noteikumi ir saistoši jebkuram pašvaldības kapsētu apmeklētājam,
projekta ietekmi uz
kapsētu apsaimniekotājam, kā arī jebkurai fiziskai un juridiskai personai,
uzņēmējdarbības vidi
kurai ir noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums ar kapsētu apsaimniekotāju.
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
5.1.Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties pie
administratīvajām
kapsētu apsaimniekotāja – Apes novada pašvaldības aģentūra „Komunālā
procedūrām
saimniecība” (Dzirnavu iela 14, Ape, Apes novads, LV – 4337) vai Apes
novada vienotajā valsts un pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā,
Stacijas iela 2, Apē, Apes novadā.
5.2. Kapsētu apsaimniekotāja vai kapsētas uzrauga lēmumu vai faktisko
rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt pie Apes novada domes
izpilddirektora Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
5.3.Saistošie noteikumi tiks publicēti Apes novada pašvaldības bezmaksas
izdevumā „Apes novada ziņas” un ievietoti Apes novada pašvaldības
interneta mājaslapā www.apesnovads.lv.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
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6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.
6.2.Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar
pašreizējo pašvaldības kapsētu apsaimniekotāju – Apes novada pašvaldības
aģentūra „Komunālā saimniecība”.
6.3. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma
raksta izskatīšanas Apes novada domes pastāvīgās komitejas sēdē un
publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.apesnovads.lv, saņemto
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības
apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
6.4.Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu
ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā
www.apesnovads.lv.
6.5. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts
izvērtēt pēc to saņemšanas

Jānis LIBERTS

